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resumo 
 

 

O treino nas mais diversas forças de segurança é essencial para garantir a 
segurança da população e das próprias forças de segurança. 
 
O projeto de dissertação consiste no desenvolvimento de um simulador de 
prática de tiro para as forças de segurança, neste caso destinado às forças de 
segurança portuguesas (Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança 
Pública). 
Para este projeto optou-se por uma metodologia centrada no utilizador, logo 
pressupôs uma análise aprofundada do mercado direto e paralelo. 
 
Todas as ações tomadas, que deram origem ao produto final foram tomadas 
com base nas necessidades detetadas durante todo o processo de pesquisa. 
Esta dissertação terá como base principal de desenvolvimento, a obtenção de 
um produto versátil e modular. 
De modo a obter uma ideia mais precisa do produto proposto, o conceito foi 
convertido em ficheiro CAD 3D, o que possibilitou também o estudo da 
interação mecânica e detalhe construtivo. 
 
Neste projeto a constante conciliação entre Design e Engenharia foi essencial 
para a obtenção de um produto passível de ser produzido e que realmente vá 
de encontro ao pretendido pelo mercado-alvo. 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

keywords 

 

Shooting range, Virtua reality, Simulator, Law Enforcement, Game Design, 
Virtual, Real 
 

abstract 

 

Training in the most security forces is essential to guarantee both the security 
of the population as well as the security forces. 
 
This dissertation project lays on the development of a shooting practice 
simulator destined for the security forces, particularly destined to the 
Portuguese security forces (Guarda Nacional Republicana and Polícia de 
Segurança Pública). 
 
For the purpose of this project it was used a user centered methodology, 
therefore underlying an in depth analysis of the direct and parallel market. 
Every action taken, that generated the end product, were made based on the 
needs that were detected during the research development. This dissertation 
will primarily base development, obtaining a modular and versatile product. 
 
In order to obtain an accurate idea of the projected product, the concept was 
converted into a CAD 3D file, which facilitated the study of the mechanics 
interaction and constructive details. 
 
The constant interaction between Design and Engineering was essential to 
obtain a product that could be produced and that would meet the needs of the 
target market. 
. 
 

 



7

ÍNDICE

CAPÍTULO1
CONTEXTO ___________________________________________________________________________________12

MOTIVAÇÕES ________________________________________________________________________________13

OBJECTIVOS PRETENDIDOS NO TÉRMINO DA DISSERTAÇÃO _________________________________14

INSIZIUM _____________________________________________________________________________________15

Portfólio __________________________________________________________________________________ 17

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO _______________________________________________________________23

CAPÍTULO 2
PROGRAMA __________________________________________________________________________________26

DEFINIÇÃO DE CARREIRA DE TIRO ___________________________________________________________ 29

Classificação das CT _______________________________________________________________________ 31

Constituição das CT ________________________________________________________________________ 32

REALIDADE VIRTUAL ________________________________________________________________________ 33

VIRTUAL E REAL ______________________________________________________________________________35

FORÇAS DE SEGURANÇA _____________________________________________________________________38

ESTUDO DE MERCADO _______________________________________________________________________ 39

Doron Precision ___________________________________________________________________________ 40

FAAC incorporated _________________________________________________________________________ 41

Milo range ________________________________________________________________________________ 42

Virtra Systems _____________________________________________________________________________ 43

ESTUDO MERCADO PARALELO _______________________________________________________________47

Wii remote ________________________________________________________________________________ 48

PsMove __________________________________________________________________________________ 49

Kinetic ___________________________________________________________________________________ 50

Virtuix Omni _______________________________________________________________________________ 51

Cyberith Virtualizer _________________________________________________________________________ 52

The Gadget Show: _________________________________________________________________________ 53

Battlefield Simulator _________________________________________________________________________ 53

Conclusões ______________________________________________________________________________ 54

CAPÍTULO 3
CASOS DE ESTUDO ___________________________________________________________________________58



8

Desafios a serem superados para o uso de Realidade Virtual e Aumentada no cotidiano do ensino __________ 60

Simulated pistol training:  _____________________________________________________________________ 63

The future of the Law  enforcement training ______________________________________________________ 63

O emprego da realidade virtual no treino policial para o emprego de criminosos nos chamados encontros mortais: 

uma abordagem baseada na teoria geral de sistemas ______________________________________________ 66

Virtra Systems _____________________________________________________________________________ 69

The Gadget Show: _________________________________________________________________________ 72

Battlefield Simulator _________________________________________________________________________ 72

ANÁLISE CASOS DE ESTUDO __________________________________________________________________ 74

CAPÍTULO 4
TIPOLOGIA DO PRODUTO PROPOSTO _________________________________________________________78

RECOLHA DE NECESSIDADES ________________________________________________________________78

Necessidades recolhidas ____________________________________________________________________ 79

DIAGRAMA DE MUDGE ________________________________________________________________________82

MATRIZ DA QUALIDADE ______________________________________________________________________82

Definição concorrência _____________________________________________________________________ 83

Análise da matriz da qualidade ________________________________________________________________ 84

DESENVOLVIMENTO CONCEPTUAL __________________________________________________________86

Visão ____________________________________________________________________________________ 87

Baixar/Levantar ____________________________________________________________________________ 90

Locomoção ______________________________________________________________________________ 92

Audição _________________________________________________________________________________ 92

Disparar __________________________________________________________________________________ 93

Proposta conceptual _______________________________________________________________________ 96

Sugestão de apresentação __________________________________________________________________ 99

Arquitetura do produto _____________________________________________________________________ 109

AVALIAÇÃO DO PRODUTO ___________________________________________________________________111

Diagrama funcional do produto ______________________________________________________________ 112

COLOCAÇÃO CÂMARAS ____________________________________________________________________ 114

LIGAÇÃO ENTRE ARMA E SIMULAÇÃO ______________________________________________________ 119

SISTEMA ELEVATÓRIO/ APOIO UTILIZADOR ________________________________________________ 120

DESIGN FOR ASSEMBLY ____________________________________________________________________ 121

DESIGN FOR MANUFACTURING _____________________________________________________________ 127

MATERIAL BASE LOCOMOÇÃO _____________________________________________________________ 130

COMPONENTES ____________________________________________________________________________ 131

FOTORREALISMOS _________________________________________________________________________ 135

CAPÍTULO 5
CONCLUSÃO _______________________________________________________________________________ 144

TRABALHOS FUTUROS _____________________________________________________________________ 145

LISTA DE ACRÓNIMOS ______________________________________________________________________ 146

LISTA DE IMAGENS _________________________________________________________________________ 147

LISTA DE GRÁFICOS ________________________________________________________________________ 149

BIBLIOGRAFIA _____________________________________________________________________________ 150



9

WEBGRAFIA ________________________________________________________________________________ 151

ANEXOS ____________________________________________________________________________________ 153

Conclusões

Desenvolvimento
conceptual

Casos de 
estudo

Contextualização
teórica

Introdução



INTRODUÇÃO





12

CONTEXTO

O desenvolvimento de produto existe devido á constante necessidade de o ser humano procurar novos 

produtos que auxiliem ao seu dia-a-dia. Este desenvolvimento, no entanto não é arbitrário e necssita de uma 

análise prévia.

Num modelo de desenvolvimento de produtos, tal como o que irá ser desenvolvido nesta dissertação, modelo 

este desenvolvido por Karl T. Ulrich e Steven D. Eppinger, descrito no livro “Product Design and Development”, 

terá que existir uma motivação e uma oportunidade de mercado identificada.

Após o estabelecimento de prossupostos iniciais através de um programa, o desenvolvimento do produto é 

iniciado, sempre com a constante avaliação e validação de influências externas e internas ao projecto de forma 

à obtenção de um produto que corresponda o melhor possível ao pretendido pelo mercado. 

O desenvolvimento desta dissertação, e consequente motivação para o seu desenvolvimento, o desenvolvimento 

de uma carreira de tiro virtual, deriva de uma lacuna encontrada na industria das forças de segurança.
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MOTIVAÇÕES

As dificuldades económicas em conjunto com a evolução da tecnologia abriram portas a novas necessidades 

no que diz respeito às carreiras de tiro, posteriormente designadas de CT. Através de uma análise às CT verificou-

se que fisicamente haviam bastantes restrições para a sua implementação. Desde o espaço necessário para 

a sua construção, quer sejam interiores ou exteriores, até ao fator segurança que implica bastantes medidas 

de precaução, todos estes fatores proporcionam uma dificuldade excessiva aquando da sua implementação. 

No que diz respeito aos factores económicos, os elevados custos da manutenção destes espaços bem como 

a manutenção de armas e compra de munições, fazem com que estes espaços sejam utilizados cada vez 

menos de forma a cortar nos custos logísticos, havendo mesmo registo de casos onde as diversas forças de 

intervenção não executam os seus treinos devido à falta de verbas para os mesmos.

Por outro lado, a evolução tecnológica, bem como a qualidade cada vez superior de criação de ambientes 

virtuais, permite a simulação e estimulação de acções quase como se as mesmas fossem reais. É neste sentido 

que os ambientes virtuais podem ajudar nas dificuldades de criação de uma CT real, pois alguns aspectos 

como as dimensões do terreno e questões de segurança são facilmente ultrapassadas, pois esses ambientes 

são substituídos por ambientes virtuais. Os fatores acima mencionados servem como solução para culmatar 

de uma lacuna existente no mercado, que rapidamente se está a tornar num mercado emergente.
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No final do projecto, pretende-se obter um produto passível de ser produzido industrialmente e que cumpra 

com todas as restrições iniciais impostas. 

A utilização deste produto, será destinada a um mercado/industria específica como a das Forças de Segurança, 

em Portugal designadas de Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana. No entanto, 

pretende-se que através de aplicações virtuais seja possível a adaptação deste produto a outras entidades, 

como o exército e empresas de segurança privadas. Mercados paralelos como o dos videojogos, ou clubes 

de caça e de tiro ao alvo também poderão ser possíveis mercados a beneficiarem deste produto.

Como um produto resultante de um estudo tecnológico e de design, pretende-se que o produto, em primeira 

instância cumpra com os princípios funcionais e em segundo que seja um produto que apele ao mercado-alvo.

O produto irá ser desenvolvido de acordo com a busca na obtenção das melhores soluções técnicas e estéticas.

Em suma, pretende-se um produto que seja eficaz e fiável para o cliente final, quer no aspecto funcional, quer 

no aspecto visual. 

OBJECTIVOS PRETENDIDOS NO 
TÉRMINO DA DISSERTAÇÃO
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INSIZIUM

“Fundada em 2008, a INSIZIUM oferece soluções integradas inovadoras, 

customizadas e chave-na-mão para apresentações avançadas, de empresas 

e instituições de vários sectores de atividade. Utiliza tecnologias interativas, 

state-of-the-art, multidimensionais e multissensoriais baseadas em Realidade 

Virtual, podendo todas as soluções desenvolvidas ser apresentadas e analisadas 

em tempo e escala reais, inseridas num ambiente completamente imersivo.

A INSIZIUM é uma empresa high-tech de âmbito global, que oferece ambientes 

simulados completamente imersivos, interativos e à escala, produzindo 

experiências autênticas para treino, manutenção preventiva, entretenimento 

e apoio à decisão e gestão. Tudo isto é possível graças a um modelo inovador 

de tecnologias, assegurando aos seus utilizadores, em qualquer momento e 

em qualquer lugar, soluções virtuais de elevada qualidade e desempenho.” 

A INSIZIUM, liderada pelo presidente do conselho da administração João Vieira, presidente da empresa, 

assegura que a mesma se mantenha actual e a par das novas tecnologias e tipos de negócio. A parte directiva 

conta ainda com os Administradores Manuel Castro e Timothy Chambers e Joana Christo na direção.

A restante hierarquia e equipa de trabalho encontra-se no organigrama a seguir demonstrado. (Imagem 1)

Para além dos accionistas acima mencionados, a INSIZIUM conta ainda com a EON Reality, empresa 

americana líder de mercado no desenvolvimento de software de Realidade virtual, sistemas e aplicações que 

se constitui como parceiro essencial para o sucesso da empresa.

A insizium orgulha-se de, em pouco tempo de actividade, já ser detentora de uma carteira de clientes e parceiros 

líderes mundiais na sua área de actividade.  

Em Portugal, conta com parceiros como a Caixa Geral de Depósitos, a AEP, Lameirinho, Formar ou 

MGM Filmes. A nível internacional prossui clientes um pouco por todo o mundo, como a Rolisancha, 

Natgil, Since Angola e o Governo de Angola.

Possui também diversas parcerias com universidades, como por exemplo, a Universidade de Aveiro e ESAN, 

Universidade de Huelva, Politecnico de Milano, UPIN (organismo pertencente à Universidade 

do Porto) e Université de Technologie Compiégne.

INSIZIUM. (2012). About. Retrieved 15 fevereiro 2014, 

from http://www.insizium.com/#/about/

http://www.insizium.com/#/about/
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Imagem 1_Organograma INSIZIUM
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PORTFÓLIO

O portfólio da INSIZIUM, enontra-se dividido em quatro geradores de receitas:

Turn-key VR Solutions: oferta de produtos com tecnologia de realidade 

virtual, como simuladores para treino e ensino, produtos de promoção 

empresarial e planeamento e gestão industrial.

o Atrium (Imagem 2)

Imagem 2_Atrium 
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o Quantum:  Cubo formado por um display transparente, com 

hologramas muti-touch e reconhecimento de objetos 3D, que permite 

diversas simulações holográficas, tal como, demonstrações interactivas. 

Permite também a sua utilização como sala de reuniões. (Imagem 3, 

Imagem 4)

Imagem3_Quantum

Imagem 4_Quantum enquadramento
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Turn-key Concepts: nesta àrea a INSIZIUM contém conceitos e protótipos 

que resultam do Know-how efectuado nas àreas de pesquisa, criatividade, 

empreendorismo e promoção de ideias, usando a tecnologia de realidade 

virtual.

 o Quartel bombeiros  e esquadra da polícia : 

Construção pré-fabricada metálica constituída por pavilhões modulares de 

estrutura inclinada e composta por vigas em ferro I e/ou H revestida a painéis 

de chapa sandwich em aço coloridas  numa camada de poliestireno para 

formar uma solução económica, de montagem rápida, fácil de manusear, 

e de construção flexível. (Imagem 5, Imagem 6, Imagem 7 e Imagem 8)

Imagem 5_Quartel bombeiros exterior

Imagem 6_Quartel bombeiros interior
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Imagem 7_ Esquadra polícia exterior

Imagem 8_ Esquadra polícia interior
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VR Contents: desenvolvimento e criação de conteudos 3D e realidade 

virtual, realizadas com as mais avançadas tecnologias e tecnicas de 

modelação 3D. Nesta àrea a INSIZIUM desenvolve conteudos que podem 

ir desde conversão 2D para 3D, desenvolvimento de cenários, texturização, 

iluminação e produção de imagens geradas por computador de alta 

qualidade.

o Visiokids: É uma série de animação 3D, focada na ciência, 

contituída por um total de 65 episódios . É direccionada para um público 

geral, mas o seu principal foco, são as crianças dos 6 aos 12 anos. (Imagem 

9)

Imagem9_Visiokids
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o Outros projetos (Imagem 10)

VR Experiences: criação de espaços imersivos com a tecnologia de 

Realidade Virtual, que correspondam às necessidades especificas dos 

clientes.

Imagem 10_ Outros projetos
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ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A presente dissertação será organizada de acordo com o principio anteriormente descrito, o principio de 

ULRICH E EPPINGER. Este tipo de planeamento defende uma abordagem inicialmente mais aberta do 

mercado a explorar, de modo a adequirir o maior número de informação e ao longo do desenvolvimento 

efectuar uma filtragem da mesma.

Desta forma, a presente dissertação estará dividida em três grandes grupos, cada um deles com diversos 

capítulos.

Numa primeira fase será feita uma abordagem ao tema onde se fará uma contextualização teórica do mesmo. 

Em seguida, será feito um levantamento de casos de estudo e um estado de arte para este tipo de produtos. Por 

último, e após compilação e análise de toda a informação serão apresentadas soluções que respondam aos 

problemas anteriormente identificados. Nesta fase, análises ao Decreto Regulamentar Número  6/2010, 

do Ministério da Administração Interna, que define as regras a aplicar para licenciamento de complexo, 

carreiras e campos de tiro para a prática de tiro com armas de fogo. Esta análise será para estabelecimento de 

restrições dimensionais, embora questões relacionadas com projeção de projéteis não se coloquem neste 

caso. Os casos de estudo aportam uma importância elevada ao projeto, pois reportam-nos para trabalhos 

anteriormente realizados dentro da mesma área do presente projeto. Neste caso, são analisados os artigos e 

tiram-se as respetivas ilações.

Concluída a análise aos mais diversos documentos, a informação é compilada e elaborada uma lista de 

necessidades para o projeto. 

Posteriormente, dá-se início à última fase do projeto, ou seja, a apresentação da proposta. Nesta fase inicia-

se um desenvolvimento conceptual que posteriormente resulta num modelo CAD 3D. No seguimento, do 

modelo 3D e definição total do modelo é feita uma pesquisa e seleção de materiais e componentes a utilizar, 

para que o resultado final seja um produto exequível e com os melhores desempenhos.

No final do projeto, é feita uma conclusão sobre o mesmo e onde se reflete sobre o relacionamento entre o 

Design e a Engenharia, para a obtenção de produtos mais completos e fiáveis.



2CONTEXTUALIZAÇÃO 
TEÓRICA
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PROGRAMA

De forma a planear o projeto da melhor forma e descrever de forma sucinta qual o objetivo do projeto, qual o 

mercado alvo e as restrições projetuais, foi desenvolvido um programa. (Gráfico 1)

Descrição do produto

De acordo com o tema anteriormente descrito, para esta dissertação foi proposto o desenvolvimento de um 

sistema que permitisse a simulação de uma carreira de tiro.

Objetivos principais

Devido à atual conjuntura nacional, e aos consecutivos cortes efetuados nos orçamentos destinados ás forças 

de segurança, para muitos dos agentes das forças de segurança nacionais o treino de tiro torna-se bastante raro. 

Neste contexto, abre-se uma oportunidade de negócio que permita colmatar essas dificuldades.

Outro objetivo projetual é a obtenção de um produto modular, permitindo assim a sua adaptação às mais 

diversas soluções.

Restrições e pressupostos

As restrições impostas para o projeto, são o desenvolvimento de um produto modular e ajustável às diversas 

soluções. Pretende-se que este possibilite o treino coletivo e que reduza o espaço despendido, em comparação 

com o espaço necessário para a construção de uma carreira de tiro real.

Pretende-se ainda que o produto se torne mais rentável do que o custo despendido numa carreira de tiro 

real. Neste caso, há que ter em atenção que no caso do simulador, o custo prende-se com a aquisição do 

hardware e respetivo software. No caso da carreira de tiro, os custos associado são a construção da mesma 

e a sua manutenção.

Outro pressuposto, é a ausência de gastos com munições, um dos maiores custos no que diz respeito ao 

treino real.

Stakeholders

Os principais beneficiários com o projeto são os próprios agentes de segurança, que ganham assim um produto 

que lhes permite treinar, e manterem as suas habilidades de tiro. 



27

Outros beneficiários são os civis que indiretamente irão estar mais seguros ao saber que as forças de segurança 

mantêm as suas competências.

Por fim, a INSIZIUM, será também uma beneficiária, pois será a empresa que irá produzir o produto, desenvolver 

o respetivo software e conteúdos.

Mercado alvo

As forças de segurança portuguesas são constituídas por três entidades diferentes. Guarda Nacional 

Republicana (GNR), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Polícia Militar (PM).

Destas três entidades, para o projeto foram consideradas apenas a GNR e a PSP, visto que a Polícia Militar é 

uma entidade dentro do exército português e rege-se e treina segundo as condutas do exército. (Imagem 11)

Imagem 11_ Moodboard Forças de segurança
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Descrição do produto

Objetivos principais

Restições 
e pressupostos

Stakeholders

Mercado alvo

 

Gráfico 1_ Programa

Desenvolvimento de um sistema que permita a simulação de uma 

carreira de tiro

Redução dos custos associados ao treino de tiro

Possibilitar a prática de trino individual e treino coletivo

Desenvolver um produto modular

Desenvolver um produto modular

Redução do espaço dispendido, quando comparado pelo necessário 

com uma carreira de tiro real

Produto rentável, em comparação com o dispendido numa carreira 

de tiro real

Ausência de gastos com munições

Agentes das forças de segurança

População no geral

INSIZIUM

Guarda Nacional Republicana

Polícia de Segurança Pública
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DEFINIÇÃO DE CARREIRA DE TIRO

Em Portugal, aplicado ao Exército português, as normas que regem as infraestruturas de tiro é o regulamento 

administrativo RAD-38-1, regulamento administrativo das infraestruturas de tiro e o manual técnico MT-38-2, 

Caracterização e Técnica das infraestruturas de tiro.

Em termos civis, os regulamentos acima descritos não são aplicáveis, pois a lei que vigora é RTFSCCT, 

Regulamento Técnico e de Funcionamento e Segurança das Carreiras e Campos de Tiro.

Segundo a RAD-38-1, as IT que são destinadas à prática de instrução de tiro militar, são agrupadas de acordo 

com a sua finalidade, e dividem-se em:

 Carreiras de tiro

 Pistas de tiro de combate

 Campos de tiro

 Teatros de treino de tiro

 Salas didáticas para a instrução preliminar de tiro

 Salas didáticas para simuladores de míssil.

 

No mesmo regulamento, carreiras de tiro, adiante designadas por CT, são “construções permanentes destinadas 

à execução de tiro sobre alvos terrestres ou aéreos, com armas portáteis de tiro tenso e cano estriado (espingarda, 

metralhadora, pistola e pistola-metralhadora), utilizando projéteis inertes, de calibre normais (até 12,7mm, 

inclusive) ou reduzidos”(Basto, 2008, p.5), como: espingardas automáticas e de repetição; metralhadoras com 

bipé e tripé; epistola e pistola-metralhadora, em todas ou algumas das seguintes modalidades de tiro: tiro de 

precisão; tiro de pontaria instintiva; e algumas modalidades de tiro de combate.

Ainda segundo a RAD-38-1, “as condições de utilização das CT, quanto ao tipo de armamento, às modalidades 

de tiro e à distância máxima de tiro, dependem das características arquitetónicas de construção de cada CT” 

(Basto, 2008, p.5).

Menos incisivo na definição das IT ’s, o RTFSCCT, relega o enfoque para outro aspeto de relevo, o tipo de 

munição utilizada. Daí surgem dois tipos de IT’s, os campos de tiro e as carreiras de tiro.

Segundo este regulamento, CT deve considerar-se como “a instalação, interior ou exterior, funcional e 

exclusivamente destinada á prática de tiro com arma de fogo carregada com projétil único” (Basto, 2008, p.6). 
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Esta definição vai de encontro ao definido pela RAD-38-1, já que o tipo de armas listado é de projétil único.

Já campo de tiro, deve considerar-se como “a instalação exterior, funcional e exclusivamente destinada à 

prática de tiro com arma de fogo carregada com munição de projéteis múltiplos” (Basto, 2008, p.6), como por 

exemplo armas de caça. Esta definição, por sua vez é discordante da presente no RAD-38-1, já que esta diz 

que campo de tiro é “extensão de terreno (…) onde se pode executar tiro com armas de tiro tenso ou curvo, ou 

mísseis balísticos ou guiados, (…) em condições próximas do combate” (Basto, 2008, p.6).

Para a presente dissertação, e devido á aplicação prática do produto a desenvolver, irão ser utilizadas as 

definições do RTFSCCT, embora nem todos os conceitos se apliquem.
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CLASSIFICAÇÃO DAS CT

De acordo com a RAD 38-1 as carreiras de tiro caracterizam-se por:

 Carreiras de tiro abertas- “Quando são a céu aberto, sem coberturas destinadas a impedir a saída 

de projécteis.” As mesmas dispõem apenas de um espaldão frontal simples para intercepção e retenção dos 

projécteis disparados.

 

 Carreiras de tiro fechadas- “dispõem de muros ou espaldões em redor do leito”. São construídas em 

céu aberto, sem cobertura superior destinada a impedir a saída de projécteis. Em relação às carreiras de tiro 

abertas, distinguem-se pelos espaldões e muros laterias de intercepção e retenção de projécteis. Este tipo é 

o mais comum no Exército Português.

 

 Carreiras de tiro cobertas- “ dispõem de paredes laterias e de uma cobertura, com espessura suficiente 

para impedir a saída dos projécteis.” São carreiras de tiro interiores.

Para além desta classificação, as carreiras de tiro podem ainda ser classificadas conforme:

 

 Distância de tiro- 25, 50, 100, 200 ou 300 metros de profundidade

 

 Desenfiamento vertical- livres, desenfiadas ou intermédias/mista

 

 Localização das origens de tiro- móvel, fixa ou mista

 

 Tipo de armamento ou modalidade de tiro- tiro com munições de pistola, metralhadora, ou outro tipo 

de munições, ou então pontaria instrutiva, tiro de combate, por exemplo. (Basto, 2008)
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CONSTITUIÇÃO DAS CT

A carreira de tiro constitui-se fisicamente por 3 zonas distintas, as duas primeiras referentes a infra-estruturas 

necessárias para a prática do tiro e a terceira por um espaço tridimensional envolvente. Segundo o RAD 38-1, 

designam-se:

Zona de serviços- “é a zona adjacente à CT propriamente dita e que inclui; 

 a)Total ou parcialmente, edifícios para a instalação  da secretaria e gabinetes, alojamento do pessoal 

pertencente ao quadro orgânico ou, por vezes, do pessoal das unidades utilizadoras da CT, arrecadações de 

material e oficina de alvos, sanitários;

 b)Local ou parque de estacionamento de viaturas

 c)Estradas ou caminhos de acesso à área da CT”

 

Resumindo, é uma zona de apoio à actividade de tiro, garante o funcionamento correto da CT, pois é parte 

integrante das restantes actividades inerentes ao tiro, como manutenção geral do armamento, manutenção 

das instalações, entre outras.

Zona de tiro- “é a zona correspondente à CT propriamente dita, onde se executa o tiro e inclui os seguintes 

elementos comuns a todos os tipos de CT: leito da CT, (…), plataformas de tiro, linhas de alvos, dispositivos de 

desenfiamento, equipamentos diversos, sistemas de iluminação e de abastecimento de água”. É a zona onde 

se efectua o tiro, da qual fazem parte também, os dispositivos que lhe garantem a segurança e protecção.

Zona perigosa- “é a zona tridimensional na circunvizinhança da CT, definida em função das suas características, 

onde se prevê a possibilidade de ocorrer um impacto de um projéctil, ou de um fragmento provenientes de 

munições, disparados nas CT, pressupondo determinadas condições de fogo.” (Basto, 2008)
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REALIDADE VIRTUAL

Segundo o Design Dictionary, Perspectives on Design Terminology, Realidade virtual, ou abreviando para 

“RV”, “é a tecnologia que possibilita os utilizadores a interagirem com ambientes tridimensionais gerados por 

computador, projetado principalmente sobre a ótica do utilizador, para parecer o mais realista possível.”(Erlhoff 

& Marshall, 2008, p.438).

Com esta citação podemos concluir que a Realidade Virtual evolui com a evolução da computação gráfica 

e da tecnologia, visto que todo o ambiente é gerado por computador, e quanto menores forem as limitações 

gráficas melhores ambientes e qualidade gráfica teremos.

Na definição de RV surgem dois aspetos que explicam e nos direcionam para o recente desenvolvimento da RV.

O primeiro aspecto é como mencionado anteriormente, na definição do Design Dictionary, Perspectives on 

Design Terminology, a procura de recriar graficamente um universo ou ambiente o mais próximo da realidade. 

Existe uma procura para recriar mundos virtuais com todas as características de sombras, reflexos, texturas, 

neblinas e efeitos óticos, resumindo, tudo o que existe no mundo real.

Segundo Glassner, “A intenção de criar um mundo virtual foto-realístico, desenvolveu-se com as pesquisas 

sobre cálculo de iluminação e Ray tracing (traçado de raios- algoritmo de computação gráfica usado para síntese 

de imagens tridimensionais) dos anos 80 até aos avanços nas pesquisas sobre renderização em tempo real 

da última década” (1989). 

A palavra renderização, é um termo bastante utilizado na computação gráfica e significa a conversão de um 

tipo de arquivo para outro, ou até a conversão de uma linguagem para a outra. O processo de renderização 

aplica-se essencialmente em programas de modelação 2D e 3D, como por exemplo, 3DS Max, Maya, Cinema 

4D, Blender, Adobe Photoshop, Gimp ou Corel. Também se aplica em áudio, como por exemplo, Cubasse, 

Ableton Live!, ou Logic Pro, e aplica-se também em vídeos como por exemplo o Adobe Premiere, Sony Vegas 

ou Pinnacle Studio.

Em 2009, e de forma a influenciar o desenvolvimento de mais tecnologias de renderização, retificou-se a 

preocupação de criar mundos virtuais cada vez mais realísticos , no congresso de Singraph.

Nesse congresso, foi apresentada uma versão de renderização do tipo GPU (Graphics Processing Unit) em 

tempo real por parte de dois dos mais populares plugins do mercado, são o caso do Vray, através do Vray RT 

e do Mental Ray, através do Iray. Este facto, marcou uma preocupação de continuar a desenvolver mundos 

virtuais cada vez mais realistas, explorando as tecnologias em desenvolvimentos por parte das placas gráficas.

O aumento da capacidade de processamento e de memória das placas de vídeo surgem também outros 

aplicativos que simulam com mais realismo, e em tempo real, o mundo físico. Para além da questão visual, 

atualmente as placas de vídeo também usam a sua capacidade de processamento para cálculos físicos, o 

que permite simular colisões ou fluidos.

Para esta evolução da computação gráfica, em muito contribui a indústria do entretenimento, mais conhecida 
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como industria game, que investe imensos recursos no aperfeiçoamento gráfico das aplicações 3D em tempo 

real. Cada vez se encontram jogos mais realistas, principalmente nas consolas de jogo Xbox e Playstation. 

Os jogos para computador também têm sofrido imensos melhoramentos através do aperfeiçoamento das 

engines, que são programações que fazem a conexão gráfica e física com o hardware.
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VIRTUAL E REAL

Virtual ou virtualidade é dos termos mais utilizados atualmente, mas quando se tenta encontrar uma definição 

para estes termos torna-se difícil a sua descrição.

Recorrendo á origem da palavra, Virtual vem do latim medieval Virtuale ou Virtualis, evoluindo para o latim Virtus, 

que significa virtude, força, potência. Na linguagem portuguesa, como definição de virtual encontramos por 

exemplo:

 O que existe como faculdade, porém sem exercício ou efeito atual

 Que não existe como realidade, mas sim como potência ou faculdade

 O que é suscetível de se realizar, potencial, possível

 Que equivale a outro, podendo fazer as vezes deste, em virtude ou atividade

 O que está predeterminado, e contêm todas as condições para sua realização

Na aceção anglo-saxónica, virtual é definido por:

 Algo que embora não exista estritamente, existe em efeito

 Algo que é tão próximo da verdade que para a maioria dos propósitos, pode ser considerado como 

tal

 Algo que existe em essência ou efeito, embora não seja formalmente reconhecido e admitido como 

tal

 Algo cuja existência só pode ser inferida por uma evidência indireta

Segundo Pierre Levy, autor do livro “O que é o Virtual”, o virtual não é o oposto do real, mas sim o oposto do actual. 

Virtual deve ser considerado como algo que existe em potência, “complexo problemático, o nó de tendências 

ou de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que 

chama um processo de resolução, a atualização.”. (Levy, 1996, pág. 16).

Neste sentido, o actual seria a resolução constante do nó de tendências que constitui a virtualidade. Por sua 
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Segundo a definição de Levy, poder-se-ia supor que o virtual nunca acontece no atual. Se por sua vez analisarmos 

esta conceção, apenas o atual representa uma existência. Também poderíamos concluir, que o virtual não 

existe no agora, ou no atual, e que é uma gama reconfigurável de possíveis resoluções de um problema.

Recorrendo ao artigo A taxonomy of mixed reality visual displays, de Paul Milgram, conseguimos encontrar uma 

definição para Virtual e para real bem mais simples e diretamente relacionada com o contexto da realidade virtual.

Segundo Milgram, objetos virtuais que existem em essência ou efeito, mas não formalmente ou de facto. Já 

objetos reais, são todos os objetos que têm uma existência objetiva real.(Milgram, 1994)

Como demonstra a figura 13 um objeto real pode ser diretamente visualizado, ou visualizado através de um 

dispositivo de exibição. Já um objeto virtual, para ser visto, tem que ser simulado através de um modelo virtual.

vez, o real, assemelharia-se ao possível, ou seja, ao que “já está todo constituído, mas permanece no limbo. O 

possível realizar-se-á sem que nada mude em sua determinação ou natureza. É um real fantasmático, latente. 

O possível é exatamente como o real, só lhe falta a existência” (Levy, 1996, pág. 16).

Esta relação entre os diversos campos está explicada na imagem 12 a seguir apresentada.

Imagem 12_ Gráfico de autoria própria, principio de Piérre Levy
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Imagem 13_ Gráfico retirado do Artigo A taxonomy of mixed reality visual 
displays, de Paul Milgram
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FORÇAS DE SEGURANÇA

Para um bom enquadramento teórico deste paper, é importante, numa primeira fase a definição de alguns 

conceitos, como é o caso de Forças de Segurança.

Segundo a lei número 53/2008 de 29 de Agosto que aprova a Lei da Segurança Interna,

“1-As forças e os serviços de segurança são organismos públicos, estão exclusivamente ao serviço do povo português, 

são rigorosamente apartidários e concorrem para garantir a segurança interna.

2- Exercem funções de segurança interna:

 a) A Guarda Nacional republicana;

 b) A Polícia de Segurança Pública;

 c) A Polícia Judiciária;

 d) O serviço de Estrangeiros e fronteiras;

 e) O serviço de Informações de Segurança.

3- Exercem ainda funções de segurança, nos casos e nos termos previstos na respetiva legislação:

 a) Os órgãos da Autoridade marítima Nacional

 b) Os órgãos do Sistema da Autoridade Aeronáutica.”

Recorrendo ao site da Guarda Nacional Republicana, são consideradas forças de segurança a GNR, a PM e 

a PSP.

Sendo que a Polícia Militar faz parte de uma secção do exército, conclui-se que as forças de segurança 

pertinentes para o projeto em questão são a GNR e a PSP.

Estas duas Forças de Segurança são as responsáveis por reestabelecer a ordem e a segurança pública, cada 

uma delas responsável por determinadas campos de Acão.

Segundo o Decreto de Lei, publicado a 3 de Maio de 1911, a GNR “é uma força de segurança constituída 

por militares organizados num Corpo especial de Tropas dependendo em tempo de paz do Ministério da 

Administração Interna, (…)” (1911).

Já a Polícia de Segurança Pública, é uma força de segurança, “uniformizada e armada, com natureza de serviço 

público e dotada de autonomia administrativa.”(http://www.psp.pt).

Estas forças de segurança têm como missão “assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna 

e os direitos dos cidadãos, bem como colaborar na execução da política de defesa nacional, nos termos da 

Constituição e da lei.” (http://www.psp.pt).

Resumindo, o campo de atuação destas forças de segurança é semelhante, sendo que a GNR tende a tratar 

de problemas e questões de ordem pública em zonas mais rurais, enquanto a PSP é responsável pelas zonas 

urbanas.

Assembleia da Républica. 200., Lei número 53/2008. Diário da Républica

http://www.psp.pt/Pages/defaultPSP.aspx
http://www.psp.pt/Pages/defaultPSP.aspx
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ESTUDO DE MERCADO

No desenvolvimento atual de novos produtos uma análise do mercado é essencial para a inovação. A pesquisa 

de concorrência para o projeto permite conhecer o mercado e analisar quais os pontos fortes e fracos do 

mercado, o que origina naturalmente, conhecimento para quem está a desenvolver. 

Nesta pesquisa, os principais focos de análise são, a tecnologia utilizada para emissão de imagem, os materiais 

utilizados qual o grau de interação do utilizador com o ambiente virtual, qual a possibilidade de diferentes 

configurações e a versatilidade do produto. 

Devido à inexistência de produtos do género no mercado nacional, a pesquisa efetuada incide principalmente 

no mercado americano, pais que mais investe no desenvolvimento deste tipo de soluções, mas também no 

mercado brasileiro, pais este que apesar de não oferecer muitas soluções para o mercado, aposta muito na 

melhoria das infraestruturas de treino policial.
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A empresa Doron Precision Systems, Inc. apresenta o simulador 550LEplus. Este simulador é um simulador 

de condução adaptado para as forças de segurança. A principal evolução neste simulador é a incorporação 

de 3 ecrãs de 55 polegadas dispostos entre si com um angulo de 225 graus, possibilitando uma sensação de 

imersividade elevada. Cada simulador é uma unidade única e permite ao condutor interagir com os veículos 

gerados por computador. Estes simuladores podem ser ligados entre si, e assim permite o treino em equipa.

(Imagem 14)

DORON PRECISION

Imagem 14_ Simulador 500LEPLUS da empresa Doron Precision
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FAAC INCORPORATED

Um pouco à semelhança do produto anteriormente apresentado, a FAAC Incorporated, apresenta o seu 

simulador de condução para as forças de segurança LE-1000.

Este simulador foi pensado para cumprir todos os requisitos físicos associados ao patrulhamento das forças 

de segurança. Possui 3 ecrãs dispostos ao longo de 225 graus em relação ao campo de visão. Este simulador 

pode ser controlado por periféricos da marca Apple. Permite até 100 cenários de treino distintos que vão desde 

simples acções de controlo até tomadas de decisões com as mais diversas situações simuladas. (Imagem 15) 

Imagem 15_ Simulador LE-1000 da empresa FAAC Incorporated
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MILO RANGE

Passando agora para os simuladores de tiro, podemos encontrar os modelos MILO Range Shoothouse 

e MILO Range Theatre, desenvolvidos pela empresa IES interactive Training. Estes simuladores contêm 

a opção de condução policial e de treino de teatro de operações tudo num simulador. Estes simuladores 

possuem cenários em 3d e a capacidade de acoplar até 16 módulos.

Cada sistema Milo Range inclui três modos de tiro, cenário, linha de tiro e GraphX 

Targeting. Uma quarta opção que pode conter é a designada “Force on Force”, 

que permite interação em tempo real através da utilização de atores como 

instrutores de treino. Este modo inclui cenários como vídeos interativos sobre 

o uso da força, e plataformas onde é necessário tomar decisões com base 

na verbalização e uso de arma.

Os treinos consistem numa adaptação do teatro de operação ao ecrã, 

usando comandos verbais e níveis de força que são controlados. 

O sistema reage em tempo real ao uso de armas por parte do 

utilizador.

As linhas de tiro, são projeções de carreiras de tiro comuns. 

Os targets podem variar consoante o nível de dificuldade. 

O instrutor pode inda definir diversos parâmetros 

consoante pretender, que o sistema possui um 

sistema áudio para o atirador.

O acima designado de GraphX Targeting, é 

um modo em que os alvos são interativos e 

podem ser 2D ou 3D, em que o utilizador 

tem já que fazer tomadas de decisão.

(Imagem 16)

Imagem 16_ Simulador Milo Range Shoothouse e Theatre da empresa Milo Range
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VIRTRA SYSTEMS

O simulador da marca norte americana Virtra modelo 300 LE permite que os utilizadores, neste caso, os 

agentes da lei, treinem o modo de atuar em casos de confrontos críticos, quer no treino de habilidades táticas, 

quer em treino de pontaria. Este simulador é constituído por cinco ecrãs que juntos formam uma plataforma 

de treino com 300 graus, possui a possibilidade de utilização de várias armas e incitadores de suor integrados 

na projeção simulando situações do mundo real.

A projeção ao longo dos 300 graus permite construir situações em que a ação se desenrola em diversas 

direções. Este simulador tem sensores para detetar o número de munições gasto, obrigando o agente da lei a 

contar com o carregamento da arma, mas também simula as adversidade do tempo e hora do dia. Contem uma 

opção que permite a introdução de arrombamentos de portas, opção essa, incorporada para treino tático SWAT.

Este sistema contém ainda um sistema tipo TASER, que fornece um impulso elétrico ao agente da lei quando 

este durante a simulação é atingido. Para a simulação de tiro são utilizados uns kits drop in que se incorporam 

na arma, e transformam uma arma real numa arma de ar comprimido. (Imagem 17)

Imagem 17_ Simulador 300LE da empresa Virtra Systems
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Link simulation 

and training

Ti Training

LaserSniper.com

Virtual Training 

Technologies

Imagem 18_ Demonstração dos produtos das empresas Link simulation and training,Ti Training, Virtual training Technologies 
e LaserSniper.com
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AAI 

corporation

Alelo

AMSO 

Thales Group

Imagem 19_ Demonstração dos produtos das empresas AAI corporation, Alelo, Thales Group e AMSO



46

Doron Precision

550LEPlus

FAAC 

Incorporated

LE-1000

Milo Range

Shoothouse

Virtra Systems 

300LE

Tecnologia 

utilizada para 

emissão de 

imagem

3 ecrãs LED de 

55 polegadas 

colocados ao 

longo de um 

ãngulo de 225 

graus

3 ecrãs LED de 

55 polegadas 

colocados ao 

longo de um 

ãngulo de 225 

graus

Conjunto de 

5 projetores 

dispostos ao longo 

de 300 graus

Conjunto de 

5 projetores 

dispostos ao longo 

de 300 graus

Materiais 

utilizados

Maioritáriamente 

aluminio. materiais 

utilizados no 

interior de um 

automóvel

Maioritáriamente 

aluminio. materiais 

utilizados no 

interior de um 

automóvel

Estruturas em 

ferro e telas de 

projeção. Kinetic 

para captação de 

movimentos

Estruturas em 

ferro e telas de 

projeção. Kinetic 

para captação de 

movimentos

Grau de 

interação do 

utilizador

O utilizador pode 

simular a interação 

com tudo o que 

rodeia o cenário do 

ponto de vista do 

interior do carro

O utilizador pode 

simular a interação 

com tudo o que 

rodeia o cenário do 

ponto de vista do 

interior do carro

O utilizador pode 

interagir com as 

situações que se 

desenvolvem no 

cenário projetado 

podendo inclusivé 

mover-se nele, 

dentro de uma 

determinada àrea 

definida pelos 

ecrãs

O utilizador pode 

interagir com as 

situações que se 

desenvolvem no 

cenário projetado 

podendo inclusivé 

mover-se nele, 

dentro de uma 

determinada àrea 

definida pelos 

ecrãs

Possibilidade 

de diferentes 

configurações

Não permite 

diferentes 

cnfigurações

Não permite 

diferentes 

cnfigurações

Só com a 

contrução de uma 

nova estrutra

Só com a 

contrução de uma 

nova estrutra

Versatabilidade 

do produto

Só possui esta 

possibilidade

Só possui esta 

possibilidade

Só possui esta 

possibilidade

Só possui esta 

possibilidade

Comentário

Ótimo simulador 

para simulação 

de perseguilções 

automóvel. peca 

pela falta de 

configurações 

Tal como o Doron 

precison é um 

ótimo simulador 

mas tem a lacuna 

de não permitir 

configurações

Permite a 

simulação de 

confrontos mortais, 

embora tenha 

limitações a nível 

de movimentos 

do utilizador. a 

estrutura rigida é 

um inconveniente

Tal como o 

simulador da 

Virtra Systems o 

inconveniente é a 

estrutura que nao 

permite diferentes 

configurações.

Gráfico 2_ Comparação concorrência
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ESTUDO MERCADO PARALELO

A análise do mercado paralelo inerente a simuladores para forças de segurança é importante do ponto de vista 

do conhecimento, pois permite ter a perceção de como determinados obstáculos estão a ser ultrapassados 

nestes mercados e que são comuns ao nosso mercado principal.

Para isso, será feita uma análise do mercado dos videojogos, mercado em franca expansão e no qual existem 

imensos estudos para proporcionar ao jogador o maior número de sensações e imersividade nos mais diversos 

jogos.
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WII REMOTE

Wii remote é o termo dado à tecnologia que destaca a consola Wii das restantes consolas no mercado. Este 

sistema, consiste numa conecção entre o comando e  consola por Bluetooth, que são capturados por uma 

barra de sensores instalada na consola, que deteta os movimentos do utilizador. Este sistema permite captar 

movimentos a três dimensões devido ao acelerómetro. Este sistema possui também um sistema rumble (vibração), 

e um altifalante no comando. Este comando, permite 

ser encaixado em outros acessórios da consola, como 

por exemplo uma espada ou uma pistola. 

Actualmente, a Wii disponibiliza outros aparelhos que 

funcionam pelo mesmo princípio, como por exemplo o 

Wii Balance Board, um sensor de pressão que permite 

aumentar a “diversão e o dinamismo” (https://www.

nintendo.pt) , pois permite realizar atividades como 

aeróbica, ioga e alongamentos. (Imagem 20)

Imagem 20_ Montagem própria, Demonstração dos produtos Wii remote

https://www.nintendo.pt/Wii/Acessorios/Acess-oacute-rios-626430.html
https://www.nintendo.pt/Wii/Acessorios/Acess-oacute-rios-626430.html
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PSMOVE

Semelhante ao Wii remote, o PSMove é também um periférico que pretende fazer com que o utilizador se livre 

de controladores, como os comandos tradicionais.

Neste caso o funcionamento baseia-se na conexão entre uma esfera luminosa presente no PSmove e o 

PlayStation Eye, que capta os movimentos corporais do jogador. (Imagem 21)

Imagem 21_ Montagem própria, Demonstração dos produtos PS Move
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KINETIC

O sistema Kinect, desenvolvido entre a Xbox e a Prime Sense, é um sensor de movimentos sem que o utilizador 

necessite de qualquer periférico para deteção de movimentos. Este módulo, permite a deteção de movimentos 

através de uma câmara RGB que permite o reconhecimento facial da pessoa um sensor de profundidade 

Infravermelho, uma câmara que permite que o sistema Kinect leia o ambiente á sua volta em três dimensões, 

contém um microfone embutido que capta as vozes e distingue ruídos externos. Este microfone permite o 

reconhecimento de diversas vozes, o seu próprio processador e software e deteta 48 pontos de articulação 

do corpo, o que permite uma precisão elevada de deteção. (Imagem 22)

Imagem 22_ Demonstração dos produtos Kinetic
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VIRTUIX OMNI

O Virtuix Omni é a primeira interface de realidade virtual que permite ao utilizador mover-se naturalmente pelo jogo.

Este projeto foi possível após a exponencial campanha na Kickstarter.

Esta interface é contituida por uma base côncava onde a pessoa pode caminhar com os sapatos disponibilizados 

pela marca. A base é constituída por um material low-friction, tal como os sapatos o que permite que a pessoa 

caminhe e corra sem sair do mesmo local.

Possui ainda uma estrutura rígida que sustenta a pessoa, evitando assim que esta se desequilibre e se possa 

magoar. 

Neste momento estão a ser desenvolvidos estudos para que seja possível a pessoa saltar e baixar-se.

(Imagem 23)

Imagem 23_ Montagem própria, Demonstração dos produtos Virtuix Omni
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CYBERITH VIRTUALIZER

Tal como o modelo apresentado anteriormente, o Cyberith Virtualizer é também uma passadeira omnidirecional 

que possui sensores de deteção de movimentos. A sua base tal como o modelo anterior, funciona com o 

principio de “low-friction”, embora neste caso não seja necessária a utilização de calçado especial, mas deve 

ser utilizado com meias calçadas.

Este produto já permite as funções de saltar e baixar, através do seu anel rotativo que se move verticalmente.

(imagem 24)

Imagem 24_ Montagem própria, Demonstração dos produtos Cyberith Virtualizer
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THE GADGET SHOW:
BATTLEFIELD SIMULATOR

O simulador destinado para o vídeo jogo Battlefield 3, desenvolvido durante o programa The Gadget Show é 

também ele um simulador que tem como objetivo proporcionar aos utilizadores mais experiencias enquanto 

jogam, embora neste caso requeira maiores infraestruturas. Este simulador funciona dentro de uma “tenda” da 

marca Igloo, tenda esta que possui um ecrã 360 graus alimentado por 5 projetores de alta resolução. Utiliza o 

sistema de locomoção omnidirecional da marca MSE Weibull e um sistema de luzes constituído por 800 LED’s 

desenvolvido pela empresa Extra Dimensional Technologies.

Para reconhecimento de movimentos com a arma é utilizado o sistema já mencionado anteriormente Kinect.

(Imagem 26)

Imagem 25_ Battlefield simulator, imagem retirada do site do The Gadget Show
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CONCLUSÕES

Através da análise efetuada, verifica-se que os produtos existentes no mercado carecem interação com o 

utilizador, o que reduz o realismo e o prepósito do simulador.

De um modo geral, o problema que mais salta à vista é a impossibilidade de alterar a disposição dos componentes, 

pois quando colocados no local de utilização, tornam-se em objetos rígidos, não permitindo a sua personalização. 

Qualquer alteração pretendida pelo utilizador necessita de estudo prévio por parte da empresa responsável 

pelo produto.

Nos simuladores de condução, devido à proximidade do utilizador com a imagem, são utilizados ecrãs, o 

que permite uma melhor definição de imagem. Já no caso dos simuladores de tiro, é utilizada projeção frontal 

efetuada por projetores. No entanto, estes projetores estão fixos e uma estrutura fixa, o que, como mencionado 

anteriormente, impossibilita a modificação da disposição dos simuladores. 

Analisando os simuladores de tiro, simuladores estes que serão os concorrentes diretos para o projeto, para 

além da questão anteriormente abordada da versatilidade, carecem de soluções de simulação de variantes 

naturais que podem interagir com o utilizador, como é o caso de vento, fumo, luz. 

Como fator positivo nos simuladores de tiro, temos por exemplo a utilização de projeção frontal e a possibilidade 

de utilizar armas reais, recorrendo à adaptação das mesmas.

Já no mercado paralelo, verifica-se um maior investimento na procura de soluções inovadoras por parte das 

empresas. Aliás, a indústria do entretenimento é a indústria que mais tem evoluído e investido na procura de 

novas soluções e ofertas para os utilizadores.

Soluções modulares ou compartimentos totalmente imersivos são as soluções de grande formato mais utilizados, 

o que se por um lado, no primeiro caso permite soluções transportáveis que possibilitam a sua utilização em 

casa, por exemplo, no segundo caso, permite cria um ambiente fixo, mas com um nível de imersividade superior.

Um outro tipo de produto, são os primeiros casos apresentados, e por conseguinte as opções mais utilizadas 

por utilizadores domésticos, pois permite um nível de imersividade no ambiente do jogo bastante aceitável e 

uma montagem rápida, para além do seu custo ser também bastante acessível.

Na minha opinião o desenvolvimento de novas soluções para o treino das forças de segurança, passará 

pela introdução de novos princípios de interação, tal como começa a surgir no mercado dos videojogos. O 

tratamento das soluções que são apresentadas para elevar o nível de interação nos videojogos, será a solução 

para a obtenção de um produto que se torne referência e inovador no treino policial.
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CASOS DE ESTUDO

Para assegurar e eficiência do projeto que se propõe, foi feita uma reunião e análise de diversos casos de estudo. 

Devido à natureza da dissertação foram apresentados casos de estudo de duas àreas diferentes.

Estes casos de estudo estão dividos pela àrea de Análise teórica e Produto, sendo que no primeiro caso 

encontramos casos de base teórica e no segundo faz-se uma análise a casos de excelência de produtos 

existentes no mercado, como mostra o Gráfico 2.

Uso da realidade vir tual

no treino policial

Desafios a serem superados 

para uso da realidade virtual

The Gadget Show:

Battlefield simulator

Virtra Sys tems:

V-300 LE

Simulated Pistol traning :

The fu ture of the enforcement 

training

Gráfico 3_ Casos de estudo
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DESAFIOS A SEREM SUPERADOS PARA O USO 
DE REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA NO 
COTIDIANO DO ENSINO

Parceiros

Universidade Federal de São Paulo; Faculdade de Computação e Informática

Contexto

Marcelo de Paiva Guimarães e Valéria Farinazzo Martins, pretendem com este estudo publicado na Revista 

de Informática aplicada, os diversos desafios que a realidade virtual e a realidade aumentada oferecem para 

dificultar a sua aplicação no dia-a-dia, criando assim guide-lines para esses desafios serem superados.

Descrição

A investigação desenvolvida pretende explicar os dois conceitos acima descritos, Realidade Virtual e Realidade 

Aumentada e ao mesmo tempo apresentar guide-lines para desenvolvimento de aplicações destinadas ao 

ensino. Apresenta também alguns casos da aplicação destas tecnologias.

Benefícios

Com a apresentação destas guide-lines projetuais, todo o monopólio envolvido beneficia. Se por um lado as 

empresas beneficiam de uma ferramenta que as ajuda no processo de desenvolvimento, pelo outro lado as 

instituições e quem aprende com estas tecnologias beneficia de produtos pensados corretamente .

(Imagem 26)

Pais

São Paulo, Brasil

Palavras-chave

Realidade virtual, Realidade Aumentada, Ensino, Aprendizagem

Tema

Tecnologias de realidade Virtual e aumentada no processo de ensino-aprendizagem

Data de publicação

2014
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Imagem 26_Processos abordados no caso de estudo, Desafios a serem superados para o uso de Realidade Virtual e 
Aumentada no cotidiano do ensino
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SIMULATED PISTOL TRAINING: 
THE FUTURE OF THE LAW  
ENFORCEMENT TRAINING

Parceiros

Royal Canadian Mounted Police (RCMP) , University of Regina, Police Studies

Contexto

Este artigo pretende demonstrar os diversos casos desenvolvidos pela Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

Descrição

Em 2008, iniciou-se o primeiro de diversos estudos com a finalidade de determinar se o treino de tiro ao alvo 

poderia ser em ambientes simulados. Iniciaram-se também investigações para perceber como é que a habilidade 

de treino poderia ser adquirida de forma correta, visto haver ausência de fogo real e recuo por parte da pistola.

No final deste projeto fiou concluído que a utilização de tiro ao alvo com recurso a simuladores de ambientes 

virtuais e que o fogo real e o recuo da pistola não constituem um fator determinante para a precisão de tiro.

Benefícios

Este estudo vem comprovar que a utilização de tecnologia de realidade virtual para treino policial, pode ser uma 

grande ajuda, e que o facto de se utilizar um ambiente virtual, ou réplicas de armas, não contitui um problema.

(Imagem 27)

Pais

Canada

Palavras-chave

Carreira de tiro, cadetes, linha de tiro

Tema

Realidade virtual no treino das forças de segurança

Data de publicação

Março, 2013
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Imagem 27_Imagens captadas durante os estudos realizados para o caso de estudo Simulated pistol training: The future 
of the Law  enforcement training
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O EMPREGO DA REALIDADE VIRTUAL NO TREINO 
POLICIAL PARA O EMPREGO DE CRIMINOSOS 
NOS CHAMADOS ENCONTROS MORTAIS: UMA 
ABORDAGEM BASEADA NA TEORIA GERAL DE 
SISTEMAS

Parceiros

Universidade Federal de Santa Catarina

Contexto

No presente ano de 2014, Aurélio José Pelozato da Rosa, para dissertação de mestrado, elabora um estado 

de arte e uma profunda análise à utilização da realidade virtual. Com este estudo, e com o intuito de oferecer 

soluções à polícia militar brasileira, elabora um grupo de soluções onde utiliza esta tecnologia para auxiliar o 

treino das referidas forças.

Descrição

Esta dissertação, mostra de que forma a realidade virtual pode ser uma ferramenta de futuro para a Polícia Militar. 

Este documento faz uma abordagem a vários campos e variantes da realidade virtual. No final são deixadas 

várias conclusões e pontos a abordar no desenvolvimento destas soluções onde se pretende que a Polícia 

Militar consiga entrar num “mundo virtual que permita provar experiências e sensações próximas da realidade 

da actrividade profisional policial diária, interagindo intervindo e participando (...)”.

Benefícios

Este documento é uma grande ajuda para todos aqueles que se encontram a desenvolver produtos de 

realidade virtual, pois para além de ser bastante esplicito, o documento faz um estado de arte no que toca à 

realidade virtual. (Imagem 28)

Pais

Florianópolis, Brasil

Palavras-chave

Realidade virtual, Tecnologias de informação e comunicação, teoria geral de sistemas, treino policial, 

encontros mortais, utilização da força

Tema

Investigação em Engenharia e gestão do conhecimento

Data de publicação

19 de Fevereiro 2014
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Imagem 28_Exemplos de aplicação da realidade virtual para treino, mencionado no artigo O emprego da realidade virtual 
no treino policial para o emprego de criminosos nos chamados encontros mortais: uma abordagem baseada na teoria 
geral de sistemas
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VIRTRA SYSTEMS

Pais

Estados Unidos da América

Tema

Produto de excelência

Data de criação

1993

Motivações

As motivações da Virtra Systems são tal como é descrito na sua missão, “Desenvolver, fabricar, vender e apoiar 

os melhores simuladores, acessórios e cenários de treino do mundo”(http://www.virtra.com/company-overview). 

Embora a Virtra Systems não seja a empresa pioneira no desenvolvimento de simuladores, neste momento é 

um dos centros de atenção nesta indústria, pelas soluções que tem apresentado ao mercado.

Impacto

Devido ao crescimento na última década, e após a fusão com a Ferris Productions, Inc e com a GameCom em 

setembro de 2011 a Virtra Systems possui clientes e simuladores instalados em praticamente todo o mundo.

Atualmente, a Virtra Systems está responsável pelo equipamento dos principais postos da Polícia americana, 

contando também com instalações no brasil, Kosovo, Itália, Arabia Saudita, Coreia do Sul, Austrália, etc.

Descrição

O mais recente projeto apresentado, o Virtra LE, agora designado por V-300 LE, é descrito pela empresa como 

o “campo de tiro simulado mais realista para aplicação da lei”. Este produto, consiste na colocação de 5 ecrãs 

com projeção frontal, que projeta simulações de uso de força, o que obriga o agente a tomar decisões em 

tempo real. Este simulador funciona com armas de ar comprimido que simula as armas reais, e o designado 

pela marca de, TASER ECO, um cinto que dá impulsos elétricos sempre que o agente for atingido durante a 

simulação, aumentando a imersividade.

Este produto originou uma revolução na indústria dos simuladores destinados às forças de segurança, devido 

à sua inovação técnica, permitindo assim que um novo passo seja dado na aplicação de mais e melhores 

soluções. (Imagem 29 e Imagem 30)

http://www.virtra.com/company-overview/
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Imagem 30_Imagem do simulador 300LE,retirado do site da Virtra Systems 

Imagem 29_Imagem do simulador 300LE,retirado do site da Virtra Systems 
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THE GADGET SHOW:
BATTLEFIELD SIMULATOR

Pais

Estados Unidos da América

Tema

Produto de excelência

Data de criação

2013

Motivações

O programa The Gadget Show, do Channel 5, decidiu contruir o simulador de tiro na primeira pessoa mais realista 

do mundo. Este programa é conhecido por apresentar e contruir soluções focadas na tecnologia de consumo.

Impacto

Com este projeto foi possível a junção de diversas tecnologias e diversos produtores, o que abriu as portas a 

um novo nível de simuladores.

Descrição

Este simulador funciona dentro de uma dome com nove metros de diâmtero, fornecida pela empresa Igloo 

Vision. Esa dome está equipada com 5 projetores HD. Para o sistema de locomoção, utilizaram o sistema 

desenvolvido pela MSE Weibull e um sistema infravermelhos para efetuar o tracking do corpo.

Equiparam também o simulador com 800 LED´s que mudam de corm de acordo com o cenário que aparece 

no ecrã. Este sistema foi desenvolvido pela Extra Dimensional Tecnologies. (Imagem 31 e Imagem 32)
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Imagem 31_Exterior do Battlefield Simulator, retirado do site do programa The Gadget Show

Imagem 32_Interior do Battlefield Simulator, retirado do site do programa The Gadget Show
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ANÁLISE CASOS DE ESTUDO

O primeiro caso apresentado foi extremamente importante para apoiar um estado de arte relacionado com a 

realidade virtual e realidade aumentada aplicada ao ensino. Através de projetos desenvolvidos, o autor consegue 

criar guide-lines do que devem ser as premissas para desenvolvimento de novas soluções de realidade virtual. 

Para além dos factos anteriormente mencionados, este estudo faz um paralelo com os diversos processos 

de desenvolvimento de uma aplicação virtual, desde a modelação 3D até às superfícies de reprodução e 

métodos de reprodução de conteúdos.

O segundo estudo “Simulated Pistol Training: The future of the law enforcement training” vem de encontro ao 

pretendido com o desenvolvimento da dissertação e serve como justificação para a aplicação da tecnologia 

de realidade virtual para treino policial. Neste caso de estudo, foram testadas as implicações que poderiam 

existir aquando da utilização da realidade virtual na substituição das carreiras de tiro reais, por projeções virtuais. 

O resultado foi extremamente positivo, pois chegou-se á conclusão que comparando resultados finais entre 

o treino virtual e o treino real, não existiam diferenças significativas.

Um pouco à semelhança do primeiro caso de estudo, também o terceiro caso de estudo, “O emprego 

da realidade virtual no treino policial para emprego de criminosos nos chamados encontros mortais: uma 

abordagem baseada na teoria geral de sistemas”, faz um estado de arte no que respeita à realidade virtual, no 

entanto neste caso aplicado mais ao contexto de simulações imersivas e adaptadas para treino policial. Após 

um estabelecimento do estado de arte anteriormente descrito, o autor faz uma análise aos dados recolhidos 

da Polícia Federal de Santa Catarina, e por fim apresenta guide-lines para o desenvolvimento de soluções 

para o treino policial.

A incorporação do simulador 300LE desenvolvido pela Virtra Systems neste capítulo, deve-se ao facto de este 

ser considerado o melhor simulador para treino policial no mercado e servir assim de produto concorrente no 

decorrer da dissertação. Este produto, permite que o agente de segurança que se encontre a treinar, consiga 

interagir com um ambiente 360 graus. Este ambiente, permite a utilização de armas de fogo reias devidamente 

alteradas e mudar o rumo da simulação de acordo com as ações do agente de segurança.

O ultimo caso de estudo apresentado, tal como o simulador da empresa Virtra Systems, é um produto que se 

destaca por ser único e inovador no seu sector. Neste caso o produto desenvolvido pela equipa do programa 

The Gadget Show, é um simulador para o jogo Battlefield. Este simulador permite também a projeção de imagem 

ao longo de um ecrã 360 graus. Os fatores inovadores neste simulador é a utilização de iluminação LED que 

reflete diferentes tonalidades de acordo com a imagem projetada no ecrã. Possui também uma estrutura na 

base que permite ao utilizador mover-se pelo ambiente simulado.
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Após a análise dos diversos mercados afetos ao projeto, mercado concorrente e mercado paralelo, sentiu-se 

necessidade à partida para o desenvolvimento projetual, definir algumas diretrizes, que limitem e orientem em 

futuras ações.

Assim sendo, e detetando a grande discrepância entre mercado concorrente e paralelo, nomeadamente a nível 

de soluções e tecnologia, decidiu-se que a melhor solução partiria pela adaptação de tecnologias existente 

no mercado paralelo, e trabalhá-las de forma a obter um produto fiável para utilização profissional.

Ficou também decidido, que o objetivo final seria oferecer ao utilizador um produto modular e versátil, em 

que este pudesse simular o maior número de situações e adaptar o produto de acordo com as respetivas 

necessidades. Decidiu-se também que o produto deveria ser passível de ser transportável.

TIPOLOGIA DO PRODUTO 
PROPOSTO

RECOLHA DE NECESSIDADES

O processo de recolha de necessidades é a etapa mais importante no processo de desenvolvimento de novos 

produtos, pois é através da percepção do que o mercado pretende que se consegue o desenvolvimento de 

um produto que corresponda ao pretendido pelos mesmos.

A recolha de necessidades para o projeto foi efetuada através da análise dos diversos casos de estudo 

anteriormente apresentados, bem como através da análise dos diversos produtos analisados no capítulo 2.

Houve uma tentativa de obter respostas a um questionário direcionado para as forças de segurança portuguesas, 

onde se conseguiu entrar em contacto com a GNR. Infelizmente, o nosso pedido foi indeferido.
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NECESSIDADES RECOLHIDAS

Aquando da definição do projeto, certas necessidades foram à partida defenidas, tornando-se obrigatórias 

para o projeto.

As necessidades definidas à partida foram:

 Produto modular

 Possibilidade de conciliar treino individual com treino colectivo

 Redução do espaço despendido

 Redução de custos

 Possibilidade de geração de relatórios

 Ausência de custos com munições

 Ausência de Delay, ou pelo menos redução o mais possível

 Produto portátil

 Fácil manutenção

 User friendly

 Mantém a integridade física do utilizador

 Resistente

 Utilização de armas reais
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ÁRVORE DAS NECESSIDADES

Após a recolha de necessidades alvo dos utilizadores, estas foram transformadas em requisitos de modo a que 

fosse possível uma organização mais coesa e objetiva. Para tal, foi necessário proceder à realização de uma 

Árvore das necessidades, permitindo a organizaçao hierárquica em três níveis: primário, secundário e terciário.

(Gráfico 3)

Gráfico 4_ Árvore das necessidades
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Produto modular

Treino individual

Treino coletivo

Compacto

Fácil manutenção

Mantém a integridade física do utilizador

Resistente

Utiliza armas reais

Baixo custo

Não gasta munições

User friendly

Não existe delay



81

MODELO DE KANO

De modo a perceber quais os requisitos que irão acrescentar valor ao produto, aquelas que o utilizador espera 

encontrar e aquelas que obrigatoriamente devem constar no mesmo, foi desenvolvido um diagrama de Kano, 

onde os requisitos foram ordenados. (Gráfico 4)

EXCITED

BASIC

PERFORMANCE

Produto portátil

Produto modelar

Gera relatórios

Treino individual

Baixo custo

Não gasta munições

Compacto

User friendly

Resistente

Mantém a integridade
física do utilizador

Treino coletivo

Fácil manutenção

Não existe delay

Utiliza armas reais

Gráfico 5_ Modelo de Kano
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DIAGRAMA DE MUDGE

MATRIZ DA QUALIDADE

De forma a obter uma hierarquização das necessidades elaborada por análise comparativa, foi utilizado um 

diagrama de Mudge.

Esta análise será desenvolvida recorrendo ao ponto de vista do cliente, de modo a que seja possível perceber 

quais as necessidades mais importantes para o desenvolvimento e para o sucesso do produto junto dos seus 

stakeholders. 

O respetivo diagrama encontra-se em anexo.

De forma a traduzir as necessidades dos clientes em características do produto foi utilizada uma matriz da 

qualidade. A matriz da qualidade permitiu também fazer uma correção na prioridade dos requisitos, através da 

sua interpolação com as pretensões da empresa e do mercado concorrente. Uma outra vantagem da utilização 

da matriz QFD, foi a perceção da priorização que deveria ser dada ás características técnicas.

A matriz da qualidade encontra-se em anexo, devido ao seu tamanho.
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DEFINIÇÃO CONCORRÊNCIA

Para uma melhor avaliação do mercado e comparação do nosso produto com o mesmo, foi feita uma seleção 

de quais os produtos que serão concorrentes ao nosso. Esta comparação permitirá desenvolver um produto 

mais coeso e delinear padrões alvo a atingir ou a superar.

Devido ao baixo número de produtos destinados ao treino de tiro desenhado para as forças de segurança, foi 

feita uma escolha apenas entre os produtos disponíveis. O modelo 300LE da Virtra Systems em consonância 

com o Milo Range Theatre da marca IES interactive Training, são os produtos que se destacam dos restantes, 

embora tenham o mesmo método de funcionamento e de especificações. Por questões de decisão de um só 

produto, decidiu-se optar pelo produto da Virtra Systems, visto ser uma empresa com o domínio do mercado 

neste sector. A avaliação está presente no Gráfico 5.

Gráfico 6_ Avaliação concorrência
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ANÁLISE DA MATRIZ DA QUALIDADE

Após a conclusão dos dados recolhidos anteriormente, da comparação dos requisitos com as respetivas 

métrica e do posicionamento estratégico da concorrência estamos em condições de fazer uma avaliação de 

quais os fatores em que se deve ter mais atenção nas fases posteriores de desenvolvimento projetual.

Numa primeira fase, aquando da recolha de necessidades e hierarquização das mesmas através do diagrama 

de Mudge que os requisitos mais importantes são, manter a integridade física do utilizador, não gastar 

munições e utilizar armas reais, enquanto com menos relevância temos, ser portátil, compacto e de 

fácil manutenção. Com estes dados percebe-se que existe uma clara preocupação para a procura de 

uma solução mais fiável do ponto de vista de treino, com a utilização de armas reais, mas ao mesmo tempo a 

preocupação de não ter custos com munições. 

Um fator básico, aqui com a atribuição de pontuação maior é o facto de o produto não prejudicar a integridade 

física do utilizador.

Com a elaboração da casa da qualidade e respetivo ajuste das métricas, feito através da interpolação da 

importância relativa que equipa e a concorrência dá a cada métrica, os valores de importância alteraram-se. 

Assim sendo, a métrica que mais valorização obteve foi o produto ser modular, seguido de um baixo custo 

de aquisição e desenvolver um produto que seja user friendly. Em sentido oposto os valores que obtiveram 

menor pontuação foram a resistência, não gastar munições e manter a integridade física do utilizador. 

Com esta análise podemos concluir que:

 O desenvolvimento de um produto modular é a métrica com maior relevância para o projeto, o que 

vem de encontro às pretensões iniciais do projeto. Para além disto, o desenvolvimento de um produto modular 

para utilização em treino policial, constitui uma novidade neste tipo de produtos.

 Em seguida, e também de acordo com os requisitos iniciais aparece o baixo custo. Baixo custo 

este que engloba o custo do desenvolvimento e o consequente custo de venda. Tal como, anteriormente 

mencionado, uma forma de reduzir custos será a procura de soluções já existentes que se adaptem ao efeito 

prático pretendido.

 Nos últimos lugares de importância relativa surgem a resistência, não gastar munições e manter a 

integridade física do utilizador. Estes valores na avaliação por parte da empresa e da concorrência, não foram 
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considerados como fatores diferenciadores, mas sim fatores intrínsecos. O produto a desenvolver terá sempre 

que ser resistente às exigências a que vai estar sujeito, como se trata de um simulador virtual, o uso de munições 

à partida encontra-se também excluído e o fator base, e obrigatório que é preservar a integridade física dos 

utilizadores.

Gráfico 7_ Resultados casa da qualidade

Produto modelar

Baixo custo

User friendly

Fácil manutenção

Treino coletivo

Produto portátil

Não existe Delay

Compacto

Treino individual

Utiliza armas reais

Gera relatórios

Resistente

Não gasta munições

Mantém a integridade física do 
utilizador

15,59

15

13,47

12

11,31

11,26

10,39

8,49

7

6

5,657

5

2

1



86

DESENVOLVIMENTO 
CONCEPTUAL

Depois de analisar a casa da qualidade fazer uma reflexão crítica dos valores obtidos foram definidas premissas 

do que seria o melhor caminho a seguir para o desenvolvimento do novo produto.

Será utilizado um sistema de locomoção, algo inexistente nos diversos simuladores de tiro destinados às forças 

de segurança. 

 Será utilizada tecnologia de imersão 360 graus, o que possibilita uma imersividade completa do utilizador 

no cenário virtual, algo que também não acontece nos simuladores destinados a forças de segurança. Para 

esta solução ser possível, serão analisados vários produtos existentes no mercado e desenvolvida a melhor 

solução funcional e estética.

 Será desenvolvida uma solução que permita a utilização de armas reais para o treino. A utilização das 

próprias armas.

 O produto a desenvolver terá um sistema de som, de preferência com auxílio a headphones.

Para obter a melhor solução para o produto final, foi feita uma decomposição do problema, podendo assim 

desenvolver as diversas partes de forma autónoma. Isto permite que sejam desenvolvidos conceitos para 

cada uma das partes, e analisadas as melhores soluções sem haver influência entre ambos, exceto casos 

previamente definidos.

No gráfico 7 é possível identificar as cinco decomposições realizadas.

Subdivisão

problemas

Gráfico 8_ Subdivisão dos problemas

Visão

Audição
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Para a utilização de ambientes virtuais podem utilizar-se dois sistemas de visualização, através da projeção de 

imagem e a utilização de óculos de realidade virtual.

Analisando os dois sistemas, optou-se pela utilização da tecnologia de projeção, visto que o efeito de carreira 

de tiro se perderia utilizando o sistema de óculos de realidade virtual.

Dentro da projeção de imagem em tela existem dois tipos de projeção:

 Projeção: Projeção frontal, ou seja o projetor é colocado à frente da superfície a ser projetada. É o 

caso utilizado nas projeções mais comuns, como é o caso de apresentações, conferências, cinema, etc.

 Retroprojeção: Projeção indireta de imagem, recorrendo normalmente a um jogo de espelhos e 

distorção para a imagem ser corretamente projetada na superfície. Esta tecnologia é utilizada principalmente 

em produtos encastrados, ou que o projetor tenha que se encontrar oculto.

Para este caso, foi decidido que a melhor solução é a projeção frontal, pois é uma solução mais simples. 

Outro fator, é o facto de devido ao produto ser modular e conter a possibilidade de ser transportável, o risco de 

desalinhamento, ou até mesmo de fraturar algum dos sistemas de desmultiplicação de imagem, numa solução 

de retroprojeção seriam mais elevadas.

A tela de projeção terá que ter dimensões que se enquadrem com o que é normal encontrar-se nas carreiras 

de tiro reais.

Para se perceberem quais as dimensões a utilizar recorreu-se ao Decreto Regulamentar n. 6/2010 que define 

as “regras aplicáveis ao licenciamento de complexos, carreiras e campos de tiro para a prática de tiro com 

armas de fogo.”(2010)

Segundo o decreto:

VISÃO
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“Os postos de tiro devem dispor de um espaço com as dimensões mínimas de 1 m de largura por 1,5 m de 

comprimento, lateralmente divididos entre si por painéis, fixos ou amovíveis, em material que detenha os projéteis 

disparados e revestidos de material que anule os ricochetes dos projéteis que neles embatam, com as seguintes 

dimensões:

a) Prolongar -se até ao mínimo de 0,75 m para lá do bordo exterior da linha de tiro e aproximadamente 0,25 m da 

parte traseira;

b) Ter o mínimo de 1,7 m de altura e o topo a, pelo menos, 2 m acima do pavimento do posto de tiro.”

 

Com estes dados foi decidido que a tela de projeção teria cerca de 3 metros de largura, possibilitando assim a 

utilização de duas pessoas ao mesmo tempo de cada módulo, o que daria cerca de 1,5 metros de largura de 

cada posto de tiro. De altura considerou-se 2 metros, visto ser um valor que se enquadra nas medidas definidas.

 

Para a projeção na tela será utilizado um projetor de curta distância. Estes projetores, comparativamente com 

os  outros têm a vantagem de devido ao facto de se encontrarem mais próximo da superficie a projetar, nao 

existe tanta interferência por parte dos utilizadores, o quer normalmente origina sombras. Para o projeto, este 

projetor, permite também que o produto final seja mais compacto.

Para a seleção do projetor foram tidos em conta as seguintes caracteristicas:

 A resolução da imagem projetada: a resolução de imagem é o nível de detalhe de determinada 

imagem. Por outras palavras, define a qualidade da imagem projetada.

 Possibilidade de ser ligado em série: Esta caracteristica é fundamental para o projeto, pois só 

assim é possível formar um produto linear em que a imagem entre módulos seja contínua.

 Brilho: o brilho define a claridade das imagens. Esta propriedade define a clareza com que é possível 

definir o brilho geral da imagem e manter os contornos nítidos e a imagem perceptível.

 Tempo de vida da lâmpada: esta propriedade tem a ver com o tempo de utilização da lâmpada 

do projetor antes de necessitar de ser mudada.

Após análise de diversos projetores, o produto seleccionado foi o projetor da Casio, modelo XJ-UT310WN 

(Imagem 33). Este projetor tem uma resolução nativa de 1280x800, o que siginifica projeções em HD, podendo 

também projetar em Full HD, possui 3100 lúmens, o que lhe dá um brilho bastante claro e definido, e tem uma 

lâmpada que dura mais de 20000 horas.

Assembleia da Républica. 200., Decreto Regulamentar 6/2010. Diário da Républica
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Imagem 33_Projetor Casio XJ-UT310WN
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BAIXAR/LEVANTAR

Para efectuar o reconhecimento tanto dos movimentos do utilizador, bem como dos movimentos precisos da 

arma, será utilizada a tecnologia de motion tracking efectuada por câmaras tracking. Este sistema é utilizado 

no desenvolvimento de jogos e filmes que necessitem de efeitos com recurso a computador. Estas câmaras 

fazem a leitura dos movimentos através de uns marcadores colocados ao longo do corpo do utilizador ou do 

corpo do objeto a seguir.

Para a seleção do melhor componente, foi tido em conta as seguintes caracteristicas:

 Latência: a latência “ é a diferença de tempo entre o início de um evento e o momento em que seus 

efeitos tornam-se perceptíveis” (http://pt.wikipedia.org/wiki). Esta caracteristica é a correspondência ao requisito 

e ausencia de delay.

 Frames por segundo: esta caracteristica determina o número de frames que são capturados num 

segundo. Este valor determina a fluidez com que o movimento é capturado.

 Field-of-view-  esta caracteristica determina a abertura da câmara, ou seja, a área que esta vai cobrir.

Após a análise de diversas câmaras, optou-se pela utilização da Prime 17W da marca OptiTrack (Imagem 34). 

Esta câmara é extremamente precisa na captura dos movimentos, com 360 frames por segundo e 1.7 MPixeis. 

Possui ainda uma field-of-view de 70 graus, o que permite cobrir praticamente toda a área de ação do utilizador. 

Possui uma latência de apenas 2.8 milissegundos.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%AAncia
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Imagem 34_Câmaras tracking Optitrack 17W
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LOCOMOÇÃO

AUDIÇÃO

Para o sistema de locomoção serão utilizadas as câmaras tracking, anteriormente apresentadas, para fazer o 

reconhecimento dos movimentos. Para que a pessoa se possa mover, sem sair do local, será utilizado uma 

base formada por um polímero de baixa fricção. De forma a que a pessoa, não perca o equilíbrio durante os 

diversos movimentos, será criado um “anel” que suportará o peso da pessoa quando esta se inclinar para 

iniciar qualquer movimento.

Ao sistema de audição será acoplado o sistema de comunicação, através da utilização de headphones com 

microfone. Este sistema de audição/comunicação, permite que estejam diversas pessoas dentro da mesma 

simulação, mas a ouvir diferentes sons, por exemplo, dependendo da zona do cenário onde se encontrem, 

sem que haja interferência de sons. A comunicação permite que os diversos utilizadores comuniquem entre 

si, podendo assim serem delineadas táticas no momento e planeamento de ações.

Neste caso não foi apresentado nenhum produto, devido à diversidade de produtos existentes para o efeito. 

Num entanto sugere-se o uso de um sistema wireless, evitando assim fios.
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DISPARAR

No caso de estudo anteriormente abordado, Simulated Pistol Training: The Future of Law enforcement Training?, 

ficou provado que a utilização de armas que não sejam as reais, mesmo não havendo recuo, não influência 

a prática de tiro. No entanto, e devido a versatilidade do produto a desenvolver, decidiu-se que a utilização de 

armas reais seria a melhor, visto as armas não serem todas iguais e algum agente poder possuir uma arma com 

um determinado defeito, quer seja alguma dificuldade a premir o gatilho ou outro pequeno defeito.

Para isso, será utilizado um conversor desenvolvido pela Simunition, que contém conversores para todas as 

armas utilizadas pelas forças de segurança. (Imagem 35)

Este sistema é fácil de instalar, não afeta o tempo de vida útil da arma e assegura o normal funcionamento dos 

componentes da arma. 

Este sistema é constituído por componentes de alta qualidade e com os mesmos materiais das respetivas 

armas, para proporcionar uma experiencia realista, tal como o recuo da arma.

A montagem não necessita de ferramentas especiais. A montagem do kit requer a substituição do ferrolho na 

maior parte das armas.

A este conversor tem ainda que se adicionarem marcadores, para que a arma seja reconhecida pelas câmaras 

de tracking. Estes marcadores poderão ser fitas refletoras coladas nas laterais e zona superior da arma, em 

zonas que não afetem o seu funcionamento. Outra opção seria a utilização de um rigid body acoplado à arma, 

embora neste caso, este mecanismo afetaria por exemplo a mira da arma.
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Em Portugal, as principais armas utilizadas pela GNR e PSP são:

 Pistola FN Browning HP (9x19 mm Parabellum);

 Pistola Beretta PX4 (9x19 mm Parabellum);

 Pistola Glock 17 (9x19 mm Parabellum);

 Pistola Glock 19 (9x19 mm Parabellum); (pistola principal)

 Pistola HK P9S (9x19 mm Parabellum);

 Pistola HK VP70M (9x19 mm Parabellum);

 Pistola HK USP Compact (9x19 mm Parabellum);

 Pistola HK P30 (9x19 mm Parabellum);

 Pistola SIG GSR (.45ACP);

 Pistola SIG P220 (9x19 mm Parabellum);

 Pistola SIG P226 (9x19 mm Parabellum);

 Pistola SIG SP2022 (9x19 mm Parabellum);

 Pistola Star B (9x19 mm Parabellum);

 Pistola Walther P99 (9x19 mm Parabellum);

 Pistola-metralhadora HK MP5 (9x19 mm Parabellum);

 Espingarda automática HK G36 (5.56x45 mm NATO);

 Espingarda automática G3 (7,62x51 mm).
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Imagem 35_Adaptadores para armas da Simunition
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PROPOSTA 
CONCEPTUAL

O desenvolvimento da proposta conceptual, teve inicio da definição da forma geral do suporte da tela a ser 

projetada, suporte este que é a peça com mais impacto no produto, devido ás suas dimensões.

Esta delineação inicial, permite que o desenho de todo o módulo seja desenvolvido a partir desta primeira 

forma, tornando o conceito mais coeso. (Imagem 36)

Nesta fase foram consideradas as restrições anteriormente impostas. (Imagem 37, Imagem 38, Imagem 39 e 

Imagem 40)

Imagem 36_Esquiços conceitos
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Imagem 37_Layout conceito função carreira de tiro

Imagem 38_Layout conceito Vista lateral função carreira de tiro
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Base/Suporte ecrã

Low friction surface

Imagem 39_Layout conceito, adequação do layout de acordo com a aplicação

Imagem 40_Layout conceito, aplicação como simulador 360 graus
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SUGESTÃO DE 
APRESENTAÇÃO

Imagem 41_Conceito frontal
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Imagem 42_Conceito parte traseira
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O conceito principal, designado adiante de módulo principal, consiste num conjunto de componentes que 

combinados, originam um corpo sólido. Este corpo através da sua multiplicação, ou junção de acessórios 

dará origem a outras utilizações e configurações, como a possibilidade de locomoção num ambiente, ou 

a acoplação de diversos módulos para aumentar o número de agentes a interagiram com o simulador, ou 

simplesmente para simular diferentes cenários. (Imagem 41, Imagem 42, Imagem 43, Imagem 44)

Imagem 43_Conceito vista de topo

Imagem 44_Conceito vista lateral
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A utilização do módulo base permite a sua utilização base, ou seja, a simulação como carreira de tiro. Esta 

função é completamente personalizável, podendo haver um aumento do número de módulos de acordo com 

o número de utilizadores. A utilização do módulo base, permite também a simulação de diversos ambientes, em 

que o utilizador se poderá movimentar ligeiramente, como por exemplo inclinar-se ou baixar-se que o sistema 

facilmente é configurado para detetar essas ações. Num entanto não é possível um avanço no terreno de jogo. 

O facto de na zona de acoplação de módulos existir um ângulo de 45 graus na estrutura, permite também 

aumentar as possibilidades de configuração dos diversos módulos, permitindo configurações em que os 

ecrãs de encontram a uma distância angular de 60 graus, até à possibilidade de se encontrarem a 135 graus, 

tal como demonstrado na imagem 45 e 46.

Imagem 45_Conceito vista de topo conjunto de dois módulos
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Com a acoplação da base da passadeira omnidirecional e do “anel” que servirá como apoio para o utilizador, 

este módulo de tiro ao alvo transforma-se num simulador, em que a pessoa pode se pode mover sobre a 

simulação a correr. Com o uso dos marcadores no corpo, facilmente o sistema deteta os movimentos da 

pessoal, detetando se esta se encontra a andar, a correr, se salta, se se baixa, etc. Este acessório permite a 

utilização só com um módulo, em que a pessoa, tem a possibilidade de se mover para a frente e para trás, 

ou então a utilização com um total de 6 módulos dispostos de forma a formar um circulo, onde neste caso é 

possível a pessoa mover-se em todos os lados, tendo total liberdade de se mover, como demonstrado nas 

imagens 47, 48, 49 e 50.

Imagem 46_Conceito vista de topo conjunto de dois módulos abertora de 270 graus
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Imagem 47_Conceito com passadeira omnidirecional

Imagem 48_Conceito pormenor passadeira omnidirecional
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Imagem 49_Conceito parte exterior simulação 360 graus

Imagem 50_Conceito parte exterior simulação 360 graus vista de cima
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O projetor que emitirá a imagem ficará localizado na parte superior do módulo de modo a não interferir com 

o utilizador. (Imagem 51)

As câmaras de motion tracking ficarão dispostas nas extremidades do módulo de forma a abrangerem uma 

área maior. Serão utilizadas duas câmaras, que no caso de utilização de carreira de tiro fará o reconhecimento 

das armas dos utilizadores, e no caso de funcionar como simulador uma será responsável pela arma enquanto 

a outra será responsável pelos movimentos do utilizador. (Imagem 52)

Imagem 51_Conceito detalhe projetor

Imagem 52_Conceito detalhe câmara
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300 cm

220 cm

165 cm

134 cm

146 cm

317 cm

Imagem 53_Conceito dimensões gerais
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42 cm

152 cm

Imagem 54_Conceito dimensões gerais topo
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ARQUITETURA DO 
PRODUTO

De forma a fazer uma planificação do conceito e perceber as áreas onde se irão encontrar s diversos componentes 

do produto, foi desenvolvida uma arquitetura do produto.

Devido á possibilidade de utilização da passadeira omnidirecional como acessório, foi desenvolvida uma 

arquitetura para o módulo com o acessório e sem o acessório. (Imagem 55 e Imagem 56)

Suporte

Estrutura principal

Camaras tracking

Suporte projetor

Estrutura principal

Suporte projetor+ projetor

Suporte

Camaras tracking

Tela

Imagem 55_Conceito arquitetura do produto módulo

Vista de topo Vista lateral
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Base locomoção

Suporte

Sistema elevatório

Estrutura principal

Camaras tracking

Suporte projetor

Suporte utilizador

Base locomoção

Sistema elevatório

Suporte utilizador

Estrutura principal

Suporte projetor+ projetor

Suporte

Camaras tracking

Tela

Imagem 56_Conceito arquitetura do produto módulo com passadeira
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Qualidade de interação

Baixo Médio

Nível de importância

Elevado

Atração emocional

Capacidade de manutenção e reparação

Utilização apropriada de recursos

Diferenciação de mercado

AVALIAÇÃO DO 
PRODUTO

De forma a perceber qual o impacto que este produto terá no mercado, foi feita uma análise qualitativa. Esta 

análise é subjetiva, mas mesmo assim é possível determinar se os objetivos foram cumpridos.

Esta avaliação irá ser feita com base nos 5 fatores de sucesso do design industrial. (Gráfico 8)

Através do seu funcionamento modular e com encaixes simples, o produto obtém uma classificação no que 

toca á qualidade de interação bastante aceitável.

A possibilidade de ser desmontável e transportável, bem como a utilização dos diversos componentes 

acoplados ao produto, constitui valores acrescidos.

Relativamente à atração emocional, a sua forma em “X” causa claramente um sentimento de robustez, fator 

importante para a aplicação a que o produto irá ser sujeito. Mais uma vez a utilização de componentes acoplados 

ao produto, acrescenta valor a nível emocional.

Devido á possibilidade de desmontagem e a utilização dos diversos componentes em zonas de fácil acesso, 

torna a capacidade de reparação e manutenção bastante simples. Esta arquitetura dos produtos, permite que 

num curto espaço de tempo, os produtos danificados possam ser rapidamente reparados ou substituídos.

A utilização de materiais e tecnologias normais, faz com que os recursos utilizados sejam extremamente 

Gráfico 9_ Avaliação conceito
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apropriados. Os componentes utilizados também são todos componentes standardizados, o que reduz os 

custos dos mesmos.

Relativamente à diferenciação do mercado, este produto destaca-se principalmente pela sua versatilidade, 

pois para além de ser modular, é facilmente personalizável e permite diversas simulações. Estes três fatores 

são novidades no mercado, não existindo nenhum produto que cumpra estes requisitos. Aos requisitos 

anteriormente mencionados, deve acrescentar-se também a possibilidade de transporte, contrariando a 

construção permanente utilizada na restante concorrência.

DIAGRAMA FUNCIONAL 
DO PRODUTO

De forma a perceber de que forma se relacionam os diversos componentes entre si e com o utilizador, foi 

realizado um diagrama funcional. (Imagem 57)
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COLOCAÇÃO 
CÂMARAS

A colocação da câmaras de motion tracking é extremamente vital para o bom funcionamento do sistema. Estas 

têm que fazer a maior cobertura de espaço possível e quanto maior for a área em que o campo de captura 

das câmaras se interseta, melhor. Para isso foi feito um estudo, onde se estudou a colocação das câmaras 

perpendiculares ao ecrã e colocadas a um ângulo de 75 graus em relação ao ecrã. Este exercício foi feito para 

a utilização do módulo como carreira de tiro, utilização com a passadeira omnidirecional e quando simulado 

o ambiente 360 gruas, com a colocação de 6 módulos dispostos em formato circular.

Área módulo

Passadeira omnidirecional

Linha câmeras

Area cobertura 1 camera

Area cobertura 2 cameras

Area cobertura 3 ou mais cameras

Utilizador

Imagem 58_Legenda estudo câmaras
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O primeiro caso analisou-se a colocação das câmaras na perpendicular com o plano de projeção.

Area cobertura câmera

Utilizadores

Imagem 59_Estudo câmaras função carreira 
de tiro. Câmaras a 90 graus

Imagem 60_Estudo câmaras função 
simulação de ambiente com um módulo. 
Câmaras a 90 graus
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Através das imagens anteriormente apresentados (58, 59, 60 e 61), percebe-se que existem zonas do plano 

de ação do utilizador que não se encontra abrangida pelas câmaras. Por exemplo, na utilização da passadeira 

omnidirecional, a zona frontal do utilizador não é abrangida pelo ângulo de cobertura da câmara, o que origina 

uma falta de leitura dos movimentos do utilizador. Na utilização do módulo como simulador 360 graus e devido 

ao anteriormente mencionado, existe apenas uma pequena área que é abrangida por 3 ou mais câmaras.

Em seguida, será analisada a utilização das câmaras a formarem um angulo  de 75 graus com o plano de projeção.

(Imagem 62, Imagem 63, Imagem 64)

Imagem 61_Estudo câmaras função simulação de ambiente com 6 módulo.s Câmaras a 90 graus
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Imagem 62_Estudo câmaras função carreira 
de tiro. Câmaras a 75 graus

Imagem 63_Estudo câmaras função simulação 
de ambiente. Câmaras a 75 graus
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Com a utilização da inclinação da câmara, verifica-se que todas as zonas a serem utilizadas pelo utilizador se 

encontram abrangidas no mínimo por duas câmaras em qualquer uma das situações em que o módulo seja 

utilizado. Assim sendo, no módulo as câmaras serão colocadas com um ângulo de 75 graus em relação ao 

plano de projeção.

Imagem 64_Estudo câmaras função simulação de ambiente com 6 módulos. Câmaras a 75 graus
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LIGAÇÃO ENTRE 
ARMA E SIMULAÇÃO

A conecção entre a arma e o simulador apresentou-se como um dos maiores desafios do projeto. Se por 

um lado a deteção dos movimentos feitos pela arma se tornam fácil de detetar através das câmaras tracking, 

o mesmo não acontece com a ação de premir o gatilho para disparar. Após a análise de diversas soluções, 

que passariam pela substituição do gatilho, solução não viável, pois poderia danificar a arma, ou utilização de 

armas previamente modificadas, solução que vai contra os requisitos estabelecidos, decidiu-se optar por uma 

solução mais simples, que seria a utilização de um sensor de pressão, colocado na parte traseira da arma. Esta 

solução faz com que quando o utilizador acionar o gatilho, este por sua vez pressione o sensor, que através 

de wireless comunicará ao software que foi acionado um tiro.

No caso de armas automáticas, em que o tiro é múltiplo e automático, o sistema reconhece o tempo que o 

sensor se mantém pressionado, calculando assim o número de disparos efetuado.
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SISTEMA ELEVATÓRIO/ 
APOIO UTILIZADOR

O sistema elevatório funcionará com base no princípio de extensão e recuo por calhas. Este sistema permite 

que dois componentes, um dentro do outro permitam que um determinado objeto se torne maior ou menor, 

de acordo com a necessidade.

Neste caso, para além do sistema de calhas será incorporado no seu interior molas que farão com que o sistema 

depois de exercidas as diversas forças, quer no sentido de aumento, quer no sentido de recuo, este volte ao 

estado inicial, ou seja ao nível da cintura do utilizador.

Este sistema permite que o utilizador possa efetuar movimentos, desde a posição de agachamento até 

pequenos saltos. (Imagem 65)

886 mm

186 mm

Mola de compressão

Mola de pressão

Imagem 65_Descrição funcionamento sistema elevatório
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DESIGN FOR 
ASSEMBLY

Neste subtema da dissertação será demontrado os processos de montagem entre os diveros elementos que 

compõem o sistema.

Quando em seguida for mencionado que os diversos elementos eram fixos com recurso a parafusos M10, na 

outra peça que se irá unir à mencionada encontra-se a respectiva porca de aperto soldada na peça.

O módulo é constituido por um elemento central, que 

servirá de ponto de partida para a montagem dos 

restantes componentes.

Este elemento contém as conecções que servirão para 

alimentar os diversos componentes do módulo, como 

as câmaras e o projetor. Estes elementos encontram-se 

previamente montados. (Imagem 66)

Os primeiros componentes a serem acoplados ao elemento central, são os braços que delinearão as dimensões 

do módulo e contituirão a estrutura principal. Estes elementos serão fixos ao elemento principal por parafusos M10. 

(Imagem 67)

Imagem 66_DFA_módulo central

Imagem 67_DFA_Braços estrutura principal
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Em seguida é acoplada a tela que irá ser projetada. Esta tela será préviamente fixa a uns perfis metálicos dispostos 

na vertical que lhe darão consistencia neste mesmo eixo. Por sua vez, estes perfis serão fixos à estrutura através 

de parafusos M10. (Imagem 69)

Em seguida serão montados os perfis que fecharão a estrutura principal que serão colocados no topo e na base 

dos braços da estrutura. Estes perfis são constituidos por duas peças identicas colocadas nas estermidades 

de um prefil central e estas por sua vez irão encaixar nos braços da estrutura. (Imagem 68)

Imagem 68_DFA_Detalhe perfis de fecho da estrutura

Imagem 69_DFA_Detalhe tela de projeção
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A estrutura onde será adicionado o projetor é a parte que se montará em seguida. Esta estrutura é fixa à estrutura 

por duas chapas que farão esta união, fixa por parafusos M10. (Imagem 70)

Para completar  a estrutura são adicionado os suportes para a câmara que ao mesmo tempo funcionam como 

eixo de fixação e rotação entre os módulos. Estes módulo são fixos com dois parafusos M10 colocados na 

parte traseira do módulo.

As câmaras são fixas no respetivo suporte através de um parafuso já fornecido com a câmara. (Imagem 71)

Imagem 70_DFA_Detalhe estrutura superior/Detalhe de fixação

Imagem 71_DFA_Detalhe fixação das câmaras
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Já o projetor contém será fixo na zona anteriormente mencionada, no entanto devido à falta de informação, nao 

é possível perceber qual o encaixe do mesmo bem como as medidas daí essa parte não ter sido detalhada. 

(Imagem 72)

Por fim o módulo é seguro na respetiva base, que é constituída por duas partes que encaixam entre si através 

de um encaixe macho/fêmea. (imagem 73)

Imagem 72_DFA_Detalhe fixação projetor

Imagem 73_DFA_Suporte módulo
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Passadeira omnidirecional

A passadeira omnidirecional é constituída por 4 peças principais: a estrutura base, a superfície que irá servir de 

passadeira, o anel que fará o suporte da pessoa e a fixação do anel de suporte.

A estrutura base irá suportar a superfície que servirá de passadeira. Esta é fixa à estrutura com recuso a colagem 

que mais a frente será explicada. (Imagem 74)

O suporte para a passadeira será fixo ao anel através de 3 parafusos M10 e respetiva porca de aperto. Este 

suporte será responsável por efetuar também a fixação entre o módulo e a passadeira. Mais uma vez, esta 

fixação é efetuada por parafusos M10. (Imagem 75 e Imagem 76)

Imagem 74_DFA_Base passadeira omnidirecional

Imagem 75_DFA_Grupo constituido pela base omnidirecional 
e pelo sistema de regulação de altura

Imagem 76_DFA_Módulo completo com passadeira omnidirecional
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Sistema de regulação de altura

O anel que servirá de suporte para a pessoa, será desenvolvido em material polimérico com uma estrutura 

interior de reforço que é fixa ao anel, no momento da produção. Posteriormente, uma calha circular será fixa 

através de rebites ao anel. Este anel por sua vez terá no seu interior quatro grupos de rodas que servirão para 

o utilizador se poder mover em todos os eixos. A estes grupos de rodas estará fixo através de rebites a cinta 

que o utilizador colocará. (imagem 77)

Por fim, o anel é acoplado ao sistema responsável pela regulação de 

altura do mesmo. Este sistema na sua essência funciona como um 

sistema de calhas. Existe uma calha principal e fixa que no seu interior 

tem uma mola que trabalhará sobre compressão. A essa mola será 

acrescentado uma outra calha móvel que tem um grupo de rodas 

também acoplado a uma mola, que por sua vez se encontra fixa á 

parte superior da respetiva calha. Este conjunto é fixo à calha fixa, por 

dois anéis que irão também servir de limitadores para o aumento e 

diminuição do sistema de controlo de altura. (Imagem 78)

Imagem 77_DFA_Anel para o sistema de regulação de altura

Imagem 78_DFA_Sistema de regulação de altura
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DESIGN FOR 
MANUFACTURING

Em seguida, serão apresentados os processos de fabrico que melhor se adequam para a produção das 

diversas peças que constituem o módulo.

“A soldadura MIG/MAG é um processo de soldadura por 

arco elétrico no qual se utiliza um fio elétrico consumível 

de alimentação contínua, na ponta do qual se estabeleceo 

arco elétrico, e uma proteção gasosa.”

Oliveira, Martinho. Tecnologias e Processos de Fabrico .

Universidade de Aveiro. 2007. p.137.

Módulo base

Os componentes que formam a estrutura base, serão todos produzidos em alumínio (Imagem 79). Será utilizada 

o corte a laser e soldadura MAG.

Posteriormente, será aplicada uma camada de tinta areada preto mate, que dará ao produto um aspeto mais 

robusto e ao mesmo tempo a cor mate eliminará reflexos indesejados durante o treino.

“O alumínio é o elemento metálico mais abundante na 

crosta terrestre. Aparece sempre combinado com outros 

elementos: Fe, O, Si.” 

Oliveira, Martinho. Principios e aplicações de materiais.

Universidade de Aveiro. 2007. p.135.

Imagem 79_DFM_Elementos em aluminio
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“(...) a soldagem por vibração (...) utiliza a fricção superficial 

entre as duas partes para fundir e fazer a junção termoplástica. 

Os movimentos mecânicos são longitudinais e em 

frequências muito mais baixas (entre 100 Hz e 250 Hz), 

dentro da faixa audível para seres humanos.”

A tampa das ligações será produzida em PEHD cor de laranja. Será 

produzido através de placas devidamente cortadas à medida e estampadas. 

Posteriormente, através de soldadura por vibração serão adicionadas as 

peças que servirão de eixo de rotação para a tampa. (Imagem 80)

Passadeira omnidirecional

A passadeira omnidirecional terá como base uma estrutura produzida através de perfis tubulares que serão 

cortados e soldados entre si, constituindo uma peça única. Estes tudo serão em ferro convencional. Esta 

estrutura possui uma base onde irão ser fixos outros componentes, em que esta base será produzida através 

da quinagem de chapa e posterior soldadura à estrutura. (Imagem 81)

O sistema elevatório, que é constituído pelo suporte e o sistema em si 

será produzido em dois materiais diferentes. No caso do suporte, será 

produzido em ferro, através do corte e soldadura tanto da zona tubular, 

como das restantes zonas. Posteriormente será perfurado, para obter 

os locais onde irá levar os parafusos que fixarão as duas partes. Levará 

também uma camada de tinta igual à da estrutura, de modo a não se 

tornar um objeto de destaque no módulo. Já o sistema elevatório, para 

além dos componentes normalizados a seguir descritos, será produzido 

através da quinagem de chapa inox, de forma as calhas pretendidas. As 

“tampas” das calhas serão produzidas também em aço inox através do 

processo de corte e soldadura. (Imagem 82)

Romero. Lustosa.2011. Soldagem Termoplásticos. 23 de Outubro, 

from http://www.ebah.pt/content/ABAAAfIJoAJ/soldagem-

termoplasticos

Imagem 80_DFM_Tampa ligações

Imagem 81_DFM_Estrutura base passadeira omnidirecional

Imagem 82_DFM_Sistema de regulação de altura

http://www.ebah.pt/content/ABAAAfIJoAJ/soldagem-termoplasticos
http://www.ebah.pt/content/ABAAAfIJoAJ/soldagem-termoplasticos
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A superfície que servirá de passadeira, será produzida num polímero de baixo índice de fricção, mais adiante 

descrito. Este componente será produzido pela estampagem de uma folha da matéria anteriormente mencionado.

(Imagem 83)

Imagem 83_DFM_Superficie low-friction
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MATERIAL BASE 
LOCOMOÇÃO

O material a utilizar na base que servirá como passadeira omnidirecional será um material de baixa fricção como 

anteriormente mencionado. Este tipo de materiais é utilizado para peças que estejam sujeitas a contacto com 

outras peças ou diversos outros elementos (Imagem 84). A grande vantagem deste material é a necessidade 

de uma menor manutenção comparado com outros materiais convencionais, pois devido ao seu baixo índice 

de fricção ficam sujeitos a um menor desgaste.

Neste caso, a utilização deste material, como base para locomoção permite que com a força exercida pelo 

utilizador, este consiga deslizar em cima da mesma.

Recorrendo ao catálogo de materiais de baixa fricção fornecido pela DuPont, líder na pesquisa de novos 

materiais e pioneiros na descoberta de por exemplo o Teflon, escolheu-se o material Delrin 100AF. Este 

material é o que contem menor índice de fricção, na ordem dos 0,18. Este material consegue tem melhor 

desempenho do que por exemplo o latão que o incide de fricção é de cerca de 0,35, aproximando-se até dos 

valores praticados pelo gelo de cerca de 0,1. 

O bom desempenho deste material deve-se à sua estrutura ser constituída por 20% de fibras de Teflon.

Para um melhor desempenho e um movimento mais suave, recomenda-se a utilização de calçado em que a 

sua sola não seja feita de uma material de elevado índice de fricção.

Imagem 84_Aplicações Delrin 100AF
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COMPONENTES

Nesta fase do desenvolvimento projetual serão selecionados os diversos componentes standards para o 

projeto. Nesta fase será excluída a seleção das câmaras a usar e do projetor, componentes já selecionados 

anteriormente.

Assim sendo em seguida serão apresentados os seguintes componentes selecionados:

 Tela a utilizar

 Conecções para a caixa de ligações

 Molas para o sistema elevatório

Tela

Para a obtenção de uma boa qualidade de imagem, a tela de projeção desempenha um papel fundamental. 

Para isso, a tela a utilizar terá que permitir que exista um ganho de 1 ou muito perto de 1 da imagem projetada, 

para desta forma não afetar a qualidade de imagem. Embora, neste caso a tela seja reta e o utilizador irá-se 

encontrar de frente para a tela, quando utilizado o módulo com diferentes configurações a visualização não irá 

ser frontal, mas sim com um respetivo ângulo. Para isso, será necessário que a tela tenha uma boa visibilidade 

de vários ângulos. Também será vantajoso se a mesma permitir a projeção de resoluções maiores do que a 

projetada pelo projetor selecionado. Assim será possível mais tarde uma atualização do projetor, sem que para 

isso seja possível a substituição da tela.

Após a análise de diversas soluções, a tela selecionada foi o modelo AcousticPro 1080P2 da marca Elite 

Screens. (Imagem 85)

Esta tela permite projeções 1080P, possui uma superfície formada por filamentos a formarem pequenas ondas, 

que elimina o efeito mioré. Esta configuração dos filamentos da tela permite também que esta tenha um ganho 

de 1, não havendo assim perda de qualidade das cores. Tem um ângulo de visão de 160 graus.

Imagem 85_Detalhe tela AcousticPro 1080P2

Rodas para sistema elevatório

Rodas para sistema de rotação

Arnês para utilizador



132

Conexões para a caixa de ligações

As ligações que se encontrarão na caixa de ligações irão servir de input para as câmaras e para o projetor. Estes 

componentes são duas entradas GigE, ligações Gigabit Ethernet, que alimentarão e levarão a informação das 

câmaras para o hardware de processamento. Existirá também uma entrada de alimentação C13/C14  para o 

projetor e uma entrada HDMI que fornecerá a informação a projetar. Estas ligações podem ser encontradas 

em diversas marcas de componentes informáticos, pelo qual não se fez nenhuma limitação. (imagem 86)

Rodas para sistema elevatório

Para o movimento efetuado pelo sistema elevatório, serão utilizadas rodas de nylon, de forma a permitir um 

movimento suave e com o menor ruido possível. Para isso será utilizado um conjunto de rodas e respetivo 

encaixe da marca 80/20, inc, modelo 2755.

Rodas sistema rotação

Tal como acontece no sistema elevatório, também no sistema rotacional serão utilizadas rodas de nylon. Neste 

caso, serão utilizadas rodas da marca Blickle, modelo 35/8K.

Imagem 86_Ligações a utilizar no módulo
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Molas para o sistema elevatório

Para o sistema elevatório serão utilizadas molas de compressão. Estas molas “são projectadas de modo a 

acumular forças durante a sua compressão e exercê-las no sentido de “empurrar”. São construídas no formato 

helicoidal paralelo ou cónico.”(http://www.servimolas.pt/index.php/molas-helicoidais/compressao). (Imagem 87)

Para o caso, serão utilizadas molas de formato cónico de modo a utilizar toda a área disponível para regular a 

altura, em vez da utilização de molas helicoidais paralelas que haveria sempre a diferença de altura quando 

esta se encontrava comprimida que não poderia ser utilizada.

Será utilizado um acabamento nas extremidades em esquadro retificado, de modo a que esta se mantenha 

mais estável. (Imagem 88)

Imagem 87_Esboço forma das molas, retirado do site da empresa ServiMolas

Imagem 88_Possíveis acabamentos das molas, retirado do site da empresa ServiMolas

http://www.servimolas.pt/index.php/molas-helicoidais/compressao
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Arnês para utilizador

Para a fixação do utilizador ao simulador, quando a passadeira omnidirecional se encontra a ser utilizada, será 

utilizada uma cinta em tecido com fixação também ás pernas, á semelhança dos arnês utilizados na escalada 

e noutros desportos radicais. (Imagem 89)

Imagem 89_Possívél Arnês a utilizar para o módulo. Retira do site da Decathlon
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FOTORREALISMOS
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Imagem Imagem 90_Fotorrealismo 1
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Imagem 91_Fotorrealismo 2
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Imagem 92_Fotorrealismo 3
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Imagem 93_Fotorrealismo 4
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Imagem 94_Fotorrealismo 5
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Atualmente o processo de desenvolvimento de novos produtos é um exercício complexo que obriga o designer 

a fazer uma gestão inteligente dos recursos à sua disposição, tal como afirma Emílio Távora Vilar, em Design 

Et Al, “(…) aos designers, cabe a complexa tarefa de gestão de inúmeras opções e caminhos ao seu dispor, 

a obrigação de resistir ao deslumbramento que facilmente suscitam, a necessidade de uma atitude crítica 

permanente e o dever de adotar uma posição ética face aos seus pares e perante os seus públicos.” (2013)

Este exercício foi feito com base em dados recolhidos seguindo os princípios metodológicos de desenvolvimento 

de novos produtos descritos por Karl T. Ulrich e Steven D. Eppinger em Project Design and Development. Esta 

metodologia tem uma forte base na recolha de necessidades, o que origina no final, um produto centrado no 

cliente/utilizador.

Com base nos inputs iniciais, de desenvolvimento de um sistema que permitisse a simulação de uma carreira 

de tiro, a conclusão retirada inicialmente seria a da criação de um produto que fosse modular e transportável, 

permitindo assim uma versatilidade que destacaria o produto da principal concorrência.

Com o decorrer do processo de desenvolvimento e retirando necessidades das diversas pesquisas efetuadas, 

percebeu-se que a multifuncionalidade do produto traria um grande aumento de valor para o mesmo.  Assim 

sendo, foi acrescentado aos requisitos iniciais a multifuncionalidade do produto, com a incorporação da 

possibilidade de criar um sistema de locomoção para o utilizador se deslocar por entre os diversos cenários 

simulados.

Com os estudos analisados, ficou patente a necessidade de haver uma evolução na forma como treino policial 

é feito, nomeadamente para a utilização de simulações virtuais, de forma a colmatar certas limitações existentes, 

quer a nível financeiro, quer a nível de infraestruturas.

Em relação ao produto obtido, este tenta combinar todos os fatores anteriormente descritos, ou seja, o produto 

para além de ser desenvolvido com o intuito de funcionar como simulador de tiro, possui também a opção 

de deslocação do utilizador pelos diversos cenários. À modularidade e versatilidade, respondeu-se com a 

possibilidade de acoplamento dos módulos, de acordo com a necessidade, e também com a possibilidade 

de criação de diversas configurações, de acordo com o pretendido pelos utilizadores ou de acordo com os 

cenários a emitir.

Apesar deste produto ter sido desenvolvido em ambiente empresarial e de haver bastante proximidade com 

pessoas especializadas em diversas áreas afetas ao projeto, teria sido vantajoso se tivesse havido maior contacto 

com um maior número de especialistas. Outro fator que poderia dar mais valor ao produto, era se tivesse havido 

possibilidade de parceria no desenvolvimento por parte das entidades alvo do projeto, nomeadamente PSP 

e GNR. Tal não foi possível, o que originou algumas limitações projetuais.

No entanto, o produto apresentado vai de encontro ao proposto inicialmente, superando até algumas espectativas. 

Apesar de não ter sido possível desenvolver nenhum protótipo funcional, todas as partes foram desenvolvidas 
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coerentemente, e com recurso à opinião de pessoas com experiencia na área da realidade virtual. 

Pessoalmente, e apesar dos desafios que ao longo do projeto foram aparecendo, este projeto foi bastante 

enriquecedor pessoalmente e profissionalmente, tendo como principal dificuldade a gestão do tempo dedicado 

a cada tarefa, o que serviu para aprendizagem futura.

TRABALHOS 
FUTUROS

Para futuros trabalhos recomendaria a construção de um protótipo à escala. Com o desenvolvimento do 

protótipo poderão ser testadas as soluções apresentadas e apoiar na resolução de problemas não detetados 

neste projeto. Por exemplo, a comunicação entre a arma e o sistema poderá ser melhorado através da criação 

de outro tipo de solução sem ser o sensor de pressão.

Os conteúdos a apresentar nos módulos também poderá constituir um projeto de grande dimensão aconselhando-

se o desenvolvimento de simulações recorrendo a simulações reais e não a modelos 3D, principalmente nas 

situações designadas de confrontos mortais. Estas simulações devem possibilitar que de acordo com a reação 

do agente que está a interagir seja possível mudar o rumo da simulação, quer seja por analistas que estejam a 

acompanhar o treino, quer pela criação de um software que leia as reações do utilizador.

Outra possibilidade de projeto seria a adaptação do simulador para outras finalidades que englobassem o 

treino com armas de fogo. 

O desenvolvimento de novos acessórios que aumentem a imersividade serão uma mais-valia para o produto.

Imagem 95_XShootingRange
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LISTA DE 
ACRÓNIMOS

CT- Carreira de tiro

AEP- Associação Empresarial de Portugal

ESAN- Escola Superior Aveiro Norte

CAD 3D- Desenho assistido por computador

RAD-38-1- Regulamento Administrativo das infraestruturas e tiro

MT-38-2- Caracterização e técnicas das infraestruturas de tiro, livro técnico

RTFSCCT- Regulamento técnico de funcionamento e segurança das carreiras e campos de tiro

IT- Infraestrutura de treino

RV- Realidade virtual

GPU- Graphics Processing Unit

QFD- Quality function deployment (casa da qualidade)

PEHD- High-density polyethylene (Polietileno de alta densidade)

GigE- Gigabit Ethernet

HDMI- High-Definition Multimédia Interface
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Empresa Descição Link Tipo de simuladores Imagens

3D Perception

A empresa 3D Percption permite a 
criação de experiencias visuais 
imersivas e envolventes. É uma 
organização internacional que 

desenvolve soluções para simulação.

http://3d‐
perception.co

m/

simulador 360º com ecrãs de auto 
calibração designados Aurora 
Smart Screens. Funcionamento 

atrevés de projeção

AAI Corporation
Empresa dedicada à criação de 

simuladores para a industria aerea.
http://www.aa

icorp.com/

Simuladores de treino de simulação 
de combates aéreos e defesa anti‐

aérea

 

ADACEL
A empresa Adacel dedica‐se à criação 

de simuladores de trafego aereo
http://www.ad

acel.com/

Ecrãs com projeção de cenários e 
control do mesmo a partir de 

cmoputadores e dispositivos de 
controlo de trafego

 

Aechelon technology
Empresa dedicada à criação de 

cenários para aplicações em temo real
http://www.ae

chelon.com/

Cenários virtuais para aplicação nos 
diversos tipos de simuladores

Aero Simulation Inc

empresa que desenvolve simuladores 
para a industria aérea. Desenvolve o 
simulador completo desde zona de 
prejeção até às cabines dos diversos 

aparelhos

http://aerosim

ulation.com/

recriação de cabines e cockpits de 
aviões com recurso a conteudo 

virtual 

AGUSTAWESTLAND

Empresa de comercialização de 
helicópetros que possui o seu próprio 

simulador

http://www.ag

ustawestland.c

om/

Simulador completamente imersivo 
para treino principalmente de 
situações de risco e de controlo 

pessoal

Alelo

Empresa dedicada à criação de 
conteudos interativos com recurso a 

ecrãs

http://www.al

elo.com/index.

html

Ecrãs com conteudo interativo 
através de voz

Alion Science and 
Technology

Empresa dedicada à produção de 
soluções para a industria militar, 

principalmente soluções de 
sobrevivência

http://www.ali

onscience.com

/

software de simulação de situações 
de combate



AVT Simulation
Empresa dedicada à elaboração de 

simuladores de voo

http://www.av

tsim.com/inde

x.asp

Software de simulação de voo

CATI TRAINING SYSTEMS 
LLC

Desenvolver diversas aplicações para 
treino de voo quer comercial como 

militar

http://www.ur

s‐
simulation.com

/

Software de simulação de voo e 
combate aereo

HEARTWOOD INC.
Desenvolve diversas aplicações para 

diversas industrias
http://hwd3d.c

om/

Software dw simulação e treino 
para divrsas industrias

IMPROVISED 
ELECTRONICS

Réplicas de diversos componentes 
autilizados em combate.

http://www.im

provisedelectr

onics.com/

Desenvolvimento de réplicas de 
armas, explosivos, bombas, etc de 
modo a criar um ambiente real 
durante os diversos exercicios

INERT PRODUCTS LLC
Réplicas de diversos componentes 

autilizados em combate.

http://www.in

ertproducts.co

m/

Desenvolvimento de réplicas de 
armas, explosivos, bombas, etc de 
modo a criar um ambiente real 
durante os diversos exercicios

L‐3 LINK SIMULATION & 
TRAINING

Empresa dedicada à elaboração de 
simuladores de voo

https://www.li

nk.com/pages/

default.aspx/

Simulador completamente imersivo 
para treino de voo comercial e de 

combate

LASER SHOT INC.
Empresa dedicada a desenvolver 

adaptadores para transformar armas 
reais em armas para simulação

http://www.las

ershot.com/ind

ex.php

Desenvolvem diversos kits para 
convrter armas. Possuem também 
diversos acessórios para aumentar 
o realismo durane simulações

QUANTUM3D INC
Empresa dedicada à elaboração de 

simuladores de voo
http://www.qu

antum3d.com/

Simulador completamente imersivo 
para treino de voo comercial e de 

combate



TECH VALLEY 
TECHNOLOGIES INC.

Empresa que se dedica ao 
desenvilvimento de soluções para 

treino policial e miliar

http://www.te

chvalleytech.co

m/

Desenvolvimento de simuladores e 
de infraestruturas para treino 

militar e policial

ZEDASOFT INC.
Empresa dedicada à elaboração de 

simuladores de voo
http://www.ze

dasoft.com/

Simulador completamente imersivo 
para treino de voo comercial e de 

combate



Cyberwalk VirtuSphere

WizdishInfinadeck

Virtuix OmniWalkMouse

Cyberith

Sistemas de locomoção

Passadeiras omnidirecionais



Sony Wearable Oculus DK2

Sensics zSigth M8103DVisor Z800

Avegant GlyphnVisor SX111

VR HMD Pro 3D VR Pro WUXGA

Sistemas de visão

Tecnologia Rift
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DIAGRAMA DE UDGE

A B C D E F G H I J K L M N Total % IMP.

A A2 A2 A0 A1 A2 A2 A3 A2 J3 K1 A1 M3 N2 15 10,3 4

B C2 D1 E1 B0 G1 H1 I2 J3 K2 L1 M3 N3 0 0,0 13

C D1 C0 C2 G1 H1 I2 J3 K2 C1 M3 N3 5 3,4 9

 D D0 D2 D1 D1 D1 J3 D0 D1 D0 N1 8 5,5 7

E E2 E1 E1 E1 J3 E0 E1 E0 N1 7 4,8 8

F F1 F1 I1 J3 K2 L1 M2 N2 2 1,4 12

G H1 I2 J3 K1 L1 M3 N3 2 1,4 12

H I2 J3 K2 L1 M2 N2 3 2,1 11

I J3 I0 I1 M3 N2 10 6,8 6

J J3 J1 J0 J1 32 21,9 1

K K2 M1 N1 12 8,2 5

L M3 N2 4 2,7 10

M M1 24 16,4 2

N 22 15,1 3

146 100
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1 Gera relatórios 4 3 1 9 2 1 5,65685

2 Produto portátil 13 9 1 9 9 9 3 9 9 1,5 0,5 11,2583

3 Produto modular 9 9 3 9 9 9 9 3 2 1,5 15,5885

4 Treino individual 7 1 3 9 1 1 7

5 Treino coletivo 8 1 9 3 1 9 2 1 11,3137

6 Compacto 12 9 3 9 9 9 1 1 1 0,5 8,48528

7 Fácil manutenção 12 3 3 3 3 3 1 1 9 1 1 12

8 User friendly 11 1 1 1 3 9 1 1,5 13,4722

9 Não existe delay 6 3 3 9 2 1,5 10,3923

10 Mantém a integridade física do utilizador 1 3 3 3 3 9 1 1 1

11 Resistente 5 1 1 3 3 3 9 1 1 5

12 Baixo custo 10 9 1,5 1,5 15

13 Não gasta munições 2 9 1 1 2

14 Utiliza armas reais 3 1 9 2 2 6

Iqj 3,9 2,8 4,2 4,2 4,2 0,1 1,5 2,1 2,1 7,3

Dificuldade de Actuação 0,5 1 1 1 1 2 1 1,5 1 1

Análise Competitiva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Iqj* 2,8     2,8     4,2     4,2     4,2    0,1     1,5     2,5     2,1     7,3     

Priorização da Procura de Qualidade

Produto portátil 13 1

Compacto 12 2

Fácil manutenção 12 3

User friendly 11 4

Baixo custo 10 5

Produto modelar 9 6

Treino coletivo 8 7

Treino individual 7 8

Não existe delay 6 9

Resistente 5 10

Gera relatórios 4 11

Utiliza armas reais 3 12

Não gasta munições 2 12

Mantém a integridade física do utilizador 1 13

Produto modular 15,59 1

Baixo custo 15 2

User friendly 13,47 5

Fácil manutenção 12 5,657

Treino coletivo 11,31 6

Produto portátil 11,26 7

Não existe delay 10,39 8,485

Compacto 8,485 10,39

Treino individual 7 11,26

Utiliza armas reais 6 11,31

Gera relatórios 5,657 12

Resistente 5 13,47

Não gasta munições 2 15

Mantém a integridade física do utilizador 1 15,59

Dimensionamento Aspectos técnicos

Especificações

Estética

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
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LampFree® 

Projectors

XJ-UT310WN: ULTRA SHORT THROW  

3100 LUMENS • WXGA (1280 X 800) NATIVE RESOLUTION  

• ULTRA SHORT THROW 0.28:1 RATIO • FIXED LENS-MIRROR SYSTEM  

• HYBRID LIGHT SOURCE • DUST RESISTANT • MADE IN JAPAN

Casio Laser & LED Hybrid Light Source

Ultra Short Throw Lens

With its Ultra-Short Throw lens the XJ-UT310WN can project 
brilliant, shadow – free images up to 100” diagonal.  The built-
in short throw lens and advanced mirror system provides an 
extremely close throw ratio (0.28:1) and enables you to project 
an 80” image from just 1.5 feet away. 

Brightness and Resolution

The XJ-UT310WN’s advanced LampFree®  light source combined 
with the Ultra-Short Throw lens system produces 3100 lumens 
of brightness and boast WXGA (1280 x 800) resolution which 
is ideal for displaying HD content from video and computer 
sources. The 16:10 widescreen aspect ratio ensures your content 
is viewed without distortion. 

Connectivity

The XJ-UT310WN boasts a full suite of inputs including, Video, 
Computer and HDMI terminals with audio. It is equipped with a 
powerful 16 watt speaker and a dedicated dynamic microphone 
input ensures everyone can hear. Network (RJ-45) and local RS-
232 connections provide control and remote status monitoring 
capabilities while close captioning used in conjunction with 
Crestron RoomView®  allow direct email alerts and much more.

There is even 2GB of built-in memory storage for direct playback 
and viewing with the need for additional equipment. A CASIO  
App is also available and enables wireless connection and 
interaction with mobile devices.

CASIO App

Using CASIO’s free mobile application – compatible with both 
Apple and Android – educators can easily integrate technology 
into the classroom. The mobile application allows educators to 
display and annotate presentations from a mobile device, as well 
as capture and save their work. In addition, educators can open 
an Internet browser and display content in real-time. There is also 
an image capture function using the mobile device’s camera to 
snap an image and send it to the projector. 

Superior Color

Hybrid light sources means an increased color range with 
projectors showing approximately 50% more of the spectrum  
for accurate renditions, subtle shadings and brighter images.  

LampFree Benefits:

•   Laser & LED Hybrid Light Source  

•  Mercury Free  

•   Quick Start (8 seconds  
to full brightness) 

•   Instant Off – no cool 
down required  

•   20,000 hour  
operating life  

•  No Lamp Replacement

•  No Down Time  

•  Low Power Consumption  

•  Intelligent Brightness Control

570 Mt. Pleasant Avenue, Dover, New Jersey 07801 Tel: 973-361-5400 Fax: 973-537-8979   www.casiolampfree.com

* Extended Use Applications are defined as operation of 10 hours per day for 5 or more days per week. Under these conditions the light source warranty is one (1) year or 6000 hours.

© 2014 Casio America, Inc. All rights reserved. Casio is a registered trademark of Casio Computer Co., Ltd. In the United States and/or other countries. Specifications were thought to be correct at time of publication. All specifications and features are subject to 
change without notice. DLP, the DLP logo and the DLP medallion are trademarks of Texas Instruments. XGA and WXGA are registered trademarks of International Business Machines Corporation in the United States. HDMI is a trademark or registered trademark 
of HDMI Licensing, LLC. MobiShow is a registered trademark of Awind Inc. iPhone, iPad and iPod are registered trademarks of Apple Inc. Android is a trademark of Google Inc. Other product names or company names on this specification brochure are either 
trademarks or registered trademarks of their respective owners.
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XJ-UT310WN
Ultra Short Throw: XJ-UT310WN

WXGA

Native Resolution 1280 x 800  • 1,024,000 pixels
Native Aspect Ratio 16:10
Brightness 3100
Display Device 0.65”  DLP® chip
Contrast Ratio 1800:1

Lens Type Fixed Zoom/Manual Focus Mirror System (F2.3/f4.2)
Lens Offset TBD
Light Source Casio Laser & LED Hybrid
Estimated Light Source Life Up to 20,000 Hours 
Projection Screen Size (Min-Max) 50” ~110” (diagonal)
Projection Range

77” w screen
 

18.8”
87” w screen 21.5”

Minimum 50”

Throw Ratio 0.28:1
Keystone Correction Manual +/- 5˚

Color Reproduction Full color (16.77 million colors)
Power Source AC100~240V, 50/60Hz
Power Consumption

Operating 230 watts Eco Mode “Off” Bright Selected, 110 watts Eco Mode 5
Standby 0.12W (LAN Off), 0.23W (LAN On)

TE RM IN A L  CO N NECT IV I TY

Video Signal Compatibility

Video Systems NTSC/ PAL/ PAL-N/ PAL-M/ PAL60/ SECAM

DTV/HDTV 480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080p

Maximum Computer Input UXGA (1600 x 1200)

IN P U TS

RGB/Component Video Input mini D-Sub 15 pin x 2  •  Also use as YCbCr/YPbPr input — commercially available adapter required

HDMI HDMI  Type A x 1 (480p~1080p, HDCP support, audio signal support)

Composite Video/Audio Composite Video (RCA) x 1, S-Video x 1/RCA (R/L) x1,  Stereo mini x 2

USB Type A (USB 2.0) x 1/Type B x 1

USB Display Port Yes

Micro USB Yes (for logo data upload)

Built-in Memory Yes • 2 GB (PDF, JPEG, BMP, PNG, GIF, AVI (MJPEG video, ADPCM audio),  
MOV (H.264 video, ADPCM audio or AAC audio), MP4 (H.264 video, AAC audio), ECA, PtG) 

Microphone 3.5 mm Mini jack (Dynamic Microphone compatible)

Wireless Capability Wireless LAN Adapter (YW-40) is included with USB Models (802.11 b/g/n)

O U TP U TS

Audio 3.5 mm Mini - Stereo • Variable Audio

RGB Output Mini D-sub 15 pin x 1 

AU D IO  A N D  CO N T R OL  SYSTEMS

Audio system 16W Monuaural Speaker

Control Terminal

RS-232 RS-232C (Mini D-sub 9 pin) x 1  

LAN RJ-45 x 1 (100 BASE-TX/10 BASE-T)

Control System Compatibility AMX, Crestron, Extron, SP Controls

OTH E R  IN FO RM AT ION

Usage Environment

Operating Temperature 41~95°F

Operating Humidity 20~80% (non condensation)

High Altitude Mode Yes (for operation 4,900~9,800 ft)

Extended operation (24 x 7) Yes  • Note: Projector must be turned off once every 24 hours

Rotation Projection No

Closed Captioning Yes
Remote Control Range 16.5 ft Maximum

Security Compatibility KensingtonTM Compatible/Power On Password/Secruity Bar

Ceiling Mountable Compatible with  “Universal” Mounts, sold separately by 3rd party vendors

Ceiling Mount Screws (Type x Qty) M4 x 4 (not included) Depth 8 mm

Limited Warranty 3 Years Parts & Labor plus 5 years or 10,000 hours on light source, see Warranty Statement included with product for complete details

Included Accessories Wireless remote control, YW-40 Wireless adapter, Terminal Cover, 6’ RGB Cable, 6’ AC Power cord, Setup Manual (Printed)

Included Software

USB Models Only
Windows® Compatible Only Wireless Connection 3/EZ-Converter FA/ArcSoft Media Converter 3 for CASIO Projector 

Note: Mac Compatible Wireless software (wePresent) available as a Free Download 
http://support.casio.com/download.php?rgn=1&cid=007&pid=1158

Optional Accessories YM-80 Wall Mount

Cabinet Color White/Gray

Dimension (W x D x H)

Including Terminal Cover 16.3 x 13.1 x 6.0 

Excluding Terminal Cover 13.3 x 13.1 x 6.0

Weight 12.54 lbs

Packing Information

Carton Dimensions 23.4” x 18.5” x 10.8”

Carton Weight 28.6 lbs

UPC Code 079767468101

Manufactured in Japan

Casio Projector 
Specif ications

570 Mt. Pleasant Avenue, Dover, New Jersey 07801 Tel: 973-361-5400 Fax: 973-537-8979  www.casiolampfree.com
3/14  PJ-01-025-01
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Elite Screens Inc | Elite Screens China Corp. | Elite Screens Europe GMBH | Elite Screens France S.A.S | Elite Screens R&D Taiwan Ltd. | Elite Screens Japan Corp.

The AcousticPro1080P2 has a matte white 

surface with a 1.0 gain that provides excel-

lent color neutrality for superb color repro-

duction along with wide diffusion unifor-

mity.  The angular weave material is 

designed to allow wall-speaker sound to 

breathe through the screen while eliminat-

ing the visual artifact known as moiré 

effect. The precision angled mesh of the 

material allows viewers to enjoy a visually 

superior presentation with strong color 

neutrality and artifact-free performance.  

The material is perfect for use with native 

1080P projectors for home cinema and 

commercial applications.

Elite Screen Series: ezFrame, 

Cinema235, Elite PrimeVision (Dream 

Window), Lunette

• Acoustically Transparent Matte White  

 (angular weave)

• Gain: 1.0 / Viewing Angle: 160°

 (80° L/R)

• Superb off-axis luminance

• Optimal color neutrality; color shift is  

 not compromised

• Designed for 1080P (1920x1080)  

 projector resolutions

• Black backing eliminates backlighting  

 artifacts from light bleed-through

• Mean attenuation of -2.05dB at 8k –  

 20kHz

Acoustically Transparent
 Angular Weaved Front Screen Material
Acoustically Transparent
 Angular Weaved Front Screen Material

Dream 

e White 

0°

shift is  

80) 

klighting 

gh

at 8k

ACOUSTICPRO1080P2
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PRIME SERIES
Quick Start Guide



Install Software
Download and run the latest software installer on your host computer. Please visit 

www.optitrack.com/downloads/ for a list of compatible software.

Setup Camera Network
Place your cameras, Ethernet PoE/PoE+ switches and host computer around your 

desired capture area. Using Cat 6 cables, connect the cameras to the switches, and 

then connect the switches to the host computer. Diagram 1 shows the components 

of a system with 11 or less cameras and Diagram 2 shows the components of a 

system with 12 or more cameras.

Tips

• Segment Ethernet camera network trafic from your ofice/local area network.

• For best performance, only connect the cameras and the host computer to the 

camera network.

• If the host computer is already connected to another network, then use a second 

Ethernet port or add-on network card for connecting the computer to the camera 

network.

Focus Cameras (prime 41 & prime 17W only)
The lens on each camera must be focused to 

optimize it for a capture volume.

To focus a camera:

1. Place a marker about two-thirds of the way 

across the volume from the camera you wish 

to focus.

2. Adjust the f-number on the camera lens, if 

necessary. Typical for indoors: 1.8 (Prime 41) or 

1.6 (Prime 17W) and 2.8 when outdoors. 

The f-number determines the range from a 

camera through which a marker will be in 

focus. Higher f-numbers result in a greater 

in-focus range.

3. Press the “Aim Assist” button on the back of 

the camera to zoom in on the camera’s 2D 

view for aiming and inspection in the software.

4. Use the focus ring on the lens to bring the 

marker into focus.

1

2

3

Aim Assist

Focus

prime 41

f-number

Focus f-number

prime 17W



10 Cameras and 1 eSync

12-port PoE+ Switch

LAN PC

Reserved
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Diagram 1. Camera network with 11 or less cameras/devices.

Diagram 2. Camera network with 12 or more cameras/devices.
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LED Indicators
• If the camera displays a non-blinking ‘E’ on the numeric LED and a red status 

ring then incompatible software is being used on the host computer. Download a 

newer version of the software from the OptiTrack website.

• If the camera displays a blinking ‘E’ with no status ring then an error has occurred 

during the auto-negotiation with the ethernet switch. Please contact support since 

there may be a hardware issue.

Technical Notes
• OptiTrack does not recommend the use of cables, extenders, hubs and switches 

that have not been qualiied for use with OptiTrack devices. Qualiied Ethernet 

devices are available for purchase at www.optitrack.com.

• PoE+ is required for maximum IR strobe power, which beneits large capture 

volumes. For medium to small volumes, maximum strobe power is typically not 

required, so PoE could be used instead.

• PoE and PoE+ switches must support full power (15.4 and 34.2 Watts respectively) 

for every Ethernet port. PoE+ switches must be LLDP enabled.

• Prime cameras may require a irmware update the irst time a new software 

version is used. The process is automatic and takes less than 30 seconds. A 

progress indicator will be displayed on the numeric LED of the camera.

• ImporTaNT: Do not unplug a camera during the irmware update process!

Need help?
Call technical support at 1-888-865-5535 or e-mail us at support@optitrack.com.
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Delrin
ONLY BY DUPONT

acetal resin

®





Table of content Page

1. DELRIN® and tribology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Talking tribology: some definitions . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Low wear / low friction grades of DELRIN® . . . . . . . . . 6

4. Working together with DuPont . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5. Choose the right grade of DELRIN® . . . . . . . . . . . . . . . 8

6. Properties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Today, customers need more from suppliers than just

materials. They require a resource that is willing and

able to join in at the earliest stages of the product

development process. One that can carry a project

from concept through design, component analysis,

material selection, prototyping, testing, quality con-

trol, and even commercialisation. A fully-fledged

partner is a must.

DuPont can be that partner. DuPont believes that true

partnership is a dynamic process of teamwork and

sharing. And it is recognised that only through con-

tinued success will relationships thrive, to bring out

the best in both parties.

By allowing DuPont to work with the customer from

the initial design concept, and on through every

stage from prototyping to full production, DuPont’s

unrivalled experience can be shared, and can help

you choose the optimum engineering polymer for

your needs. The result? A very competitive new

product with time-proven success built in.

DuPont Engineering Polymers offers properties and

benefits so important to giving your products that

extra competitive edge: lightweight materials for

light-weight parts and components; resistance to 

corrosion and abrasion; self lubrication; reduced

moulding costs; integral colour; reduced finishing

time; easier assembly, and greater customer satis-

faction. All these advantages add up to new oppor-

tunities in design, manufacture and finished part cost.

Low wear / low friction

DELRIN® low wear low friction grades in conveyor chains
allow for a longer lifetime of chains and wear strips, smooth
sliding of the conveyed goods, silent (squeak free) motion
and lubrication free operations.

Introduction

1



2

Problems with wear, friction
or noise? With DELRIN®, the solution 
can be found!

Wherever two surfaces slide, roll or rub against each

other, one can be confronted with problems gener-

ated by worn surfaces, problems of high friction

forces, frictional heat or problems of squeak.

DELRIN® offers a wide range of internally lubricated 

or wear resistant resins that can help to solve these

problems.

Wear resistance and lubrication: 
the key to longer lifetime of parts
Wear resistant and/or lubricated grades of DELRIN®

acetal resin bring added value to applications.

• Parts have longer lifetime due to reduced wear
Excessive wear often leads to premature failure of

the part. Higher wear resistant materials allow an

increase of time before the need to change a critical

part and reduce maintenance costs.

• Moving systems have higher efficiency due to less 
energy loss through friction
A low coefficient of friction between two sliding 

surfaces reduces the amount of energy that is

transformed into heat or noise instead of motion.

The motion becomes smoother and more efficient.

• Sliding surfaces can bear higher loads and run 
at higher velocities
By making the right choice of materials, the load

bearing capacity is higher and the sliding speed can

be increased, making the system more reliable and

powerful.

• System costs can be reduced by eliminating any
external lubricant
An efficient internal lubrication of the resin can 

replace the need for external lubricant and guaran-

tees the right lubrication over the lifetime of the

parts.

• Squeaking noise can be reduced below audible
limit
The squeaking noise which did not allow the choice

of the same resin for the two sliding surfaces can

now be eliminated by choosing a grade with a low

coefficient of friction.

DELRIN® 500AF, a TEFLON® fiber filled acetal resin, is used for the
2 bushings which slide up on the steel supports rods. They
last longer than brass bushings owing to the material’s low
friction, low wear and resistance to corrosion by powerful
bactericides.

1. DELRIN ®… and tribology

An industry survey in the UK showed that the total annual
savings that could be made through improved tribological
practice can be split into the following portions:

Reduction in energy consumption from lower friction 5%
Reduction in manpower 2%
Savings in lubricant costs 2%
Savings in maintenance and replacement costs 45%
Savings in losses resulting from breakdowns 22%
Savings in investments through greater availability 

and higher efficiency 4%
Savings in investment through increase life spanof plant 20%

[I.M. Hutchings, TRIBOLOGY-Friction and wear of engineering materials,

Edward Arnold, 1992]
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Why choose DELRIN®?

Choosing DELRIN® is a good starting point for applica-

tions in which wear and friction is a major issue.

Figure 1 shows the specific wear rate vs. the dynamic

coefficient of friction of different polymers against

steel. Non-modified acetal has the lowest coefficient

of friction and one of the lowest wear rates. Even fur-

ther and significant improvements can be achieved

by using DELRIN® modified with 20% PTFE.

In addition there are the benefits from the outstand-

ing mechanical properties for which DELRIN® acetal

resins are well known: a unique balance of strength,

stiffness and toughness not available either in metals

or other plastics.

Fig. 2 Specific wear rate and wear track of DELRIN® 500
and DELRIN® 500AL after wearing against itself:
under equivalent test conditions, DELRIN® 500AL
shows very little wear and consequently, no wear
track can be seen.
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Fig. 1 Specific wear rate and dynamic coefficient of friction
against steel of various Polymers 
(method: thrust washer).

Tribology is that field of science and technology

concerned with “interacting surfaces in relative

motion”. Wear and friction are not material proper-
ties but the properties of a tribological system.

Wear is the progressive loss of material due to

interacting surfaces in relative motion. It is quantita-

tively measured as the specific wear rate Ws (defined

as volume loss per sliding distance and load 

[10–6 mm3/Nm]) of a material. Numerous distinct 

and independent mechanisms are involved in the

wear of a polymer.

These include:

• Abrasive wear – “cutting” caused by hard 

irregularities on the countersurface.

• Fatigue wear – failure of the polymer due to

repeated stressing from hard irregularities on 

the countersurface.

• Adhesive wear – loss of polymer by transfer 

and adhesion to the countersurface.

2. Talking tribology: 
some definitions
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Friction is a measure of the resistance to motion

(loss of energy) of two interacting surfaces. The fric-

tion is quantitatively described by the coefficient of

friction µ (dynamic/static). It is therefore a function of

the real contact area between the two surfaces and

the character and strength of the interaction, which

can be described as:

• Adhesive. 

• Ploughing.

• Deforming.

The coefficient of friction between surfaces normally

increases with increasing temperature and decreas-

ing load. The energy lost in the friction phenomena

can lead to an increase in temperature, to the emis-

sion of noise, and/or to deformation of the contact

area. In almost all cases, a lower coefficient of friction

will lead to a lower wear rate.

Noise
In many applications, where a part is sliding, the

noise emitted by the system is undesired and has to

be reduced. Noise is a difficult concept to define and

therefore it is important to distinguish the two main

types of noise which are encountered:

• Mechanical noise is in fact not related to friction but

relates to impacts between moving parts. However, 

in the case of high frequency movements, this type

of noise can sound like squeaking. An improved

design (e.g. of teeth in gears) can often reduce the

intensity of this noise. Another solution is to use

softer materials with better damping properties.

• Squeaking is generated through friction and is linked

to the coefficient of friction. As a general rule one

can say that if the dynamic coefficient of friction is

higher than the static one, the movement between

the two surfaces can get discontinuous (slip-stick

phenomenon). The noise is perceived as squeaking,

when this slip and stick happens at an audible 

frequency.

N

F

NN

F

N = load
F = friction force

Fig. 3 Schematic illustration of sliding friction. 
The coefficient of friction is defined as friction
force F divided by the applied load N (µ = F/N) 
at a given sliding speed.

Fig. 4 Squeaking noise measured for DELRIN® 500P sliding
against DELRIN® 500P or DELRIN® 500AL. The sound
pressure level is reduced from 83 dB(A) to 24 dB(A),
which is perceived as a factor of 60 in noise 
reduction.
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Using DELRIN® 500AL, a performance resin with an advanced
lubricant system, Lexmark was able to maximise the perfor-
mance of a six-gear power train at minimum cost. The gear
train is part of a laser printer toner cartridge. The lubricity 
of DELRIN® 500AL avoids the need for oil or grease that could
contaminate toner and paper. The low wear helps to main-
tain high print quality over a long period. Its ability not to
squeak provides a quiet and smooth operation.
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Working environment: 
an important factor that influences
the part performance

More than for other properties, the working environ-

ment has a strong influnce on friction, wear and

noise. The main factors to consider are:

• Contact pressure (p) and contact force (load) at the

surfaces.

• Relative velocity of the surfaces (v).

• Temperature of the surfaces.

• Geometry of motion (sliding, fretting, rolling).

• Nature of the motion (continuous, intermittent, 

reciprocating, etc.).

• Nature and finish (roughness) of the surfaces.

• Lubrication (initial, continuous, dry-running, 

moisture…).

Two important implications of this are that:

• Selection of an engineering polymer for an applica-

tion requires a detailed understanding of the tribo-

logical system.

• Although standardised tests can give indications of

the relative wear rates of polymers, prototype test-

ing is an essential stage in application development.

Pressure (p) and sliding velocity (v)

Pressure (p) and sliding velocity (v) have a strong 

influence on the wear rate of a material. An increase

in pressure generally leads to an increase in the wear

rate and a decrease of the friction, whereas an

increase in sliding speed results in an increase of

both wear and friction. The product p·v is often used

to describe the severity of a wear situation since, 

at a given temperature, it is roughly proportional 

to the wear rate.

The very strong influence of pressure and speed on

wear as well as the improvements which can be

achieved in this respect are shown in figure 5 and 6:

the specific wear rate has been measured against

steel at different combinations of speed and pres-

sure. The graphs clearly demonstrate that the wear

rate not only depends on the pv-product, but also 

if this pv is composed by high pressure/low speed 

or low pressure/high speed.

The countersurface
The nature and finish of the countersurface strongly

affects wear and friction. Two parameters which

define the finish of a surface and which can easily be

controlled, are its roughness and its hardness.
For metal as a countersurface, one can express the

following general rules:

• The harder the metal surface, the better the wear

and friction behaviour of the system.

• The rougher the metal countersurface, the higher

the wear.

As far as the coefficient of friction is concerned, there

exists an optimum roughness: in case of a metal sur-

face that is too smooth, the coefficient of friction can

increase due to adhesion between metal and poly-

mer; a surface that is too rough leads to a ploughing

of the plastic part by the metal surface, resulting in a

higher coefficient of friction.

Fig. 5 Specific wear rate of DELRIN® 500 against steel 
at different pv (method: thrust washer).
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Fig. 6 Specific wear rate of DELRIN® 520MP against steel
at different pv (method: thrust washer).
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The intrinsically good wear resistance and frictional 

behaviour of DELRIN® acetal often enables the use of 

a standard grade of DELRIN® without any internal or

external lubrication.

Specific customer needs and technical requirements

of the final application can make it necessary to fur-

ther improve the properties of DELRIN®. By making

use of different technologies (TEFLON® PTFE, Silicone,

KEVLAR® aramid resin, chemical lubrication, etc.),

DuPont Engineering Polymers offers a broad range

of grades in DELRIN® which can help to reduce the

wear or the friction in your application.

Even though the number of grades, and therefore the

choice of the appropriate resin may seem complex,

one can classify them according to their main charac-

teristics like wear rate, Ws, and dynamic or static coef-

ficient of friction, µ. It is also important that all other

parameters like counter-surface, sliding velocity, con-

tact pressure, test method and environmental condi-

tions are also controlled carefully. 

All low wear/low friction grades of DELRIN® are classi-

fied in the graph below according to their specific

wear rate and their coefficient of friction measured 

against either a steel counter-surface or against a

counter-surface made in the same grade of DELRIN®

(against “itself”).

This overview not only shows the effect of the differ-

ent technologies on wear rate and coefficient of fric-

tion, but also the effect of the counter-surface alone.

Against steel, the wear rate as well as the coefficient

of friction of unmodified DELRIN® is much lower com-

pared to the values measured against itself.

The use of different ingredients, however, makes it

possible to close the performance gap and therefore

opens the possibility of using DELRIN® against other

DELRIN® surfaces.

6

DELRIN® is the preferred material for gears due to its unique
combination of mechanical properties. In addition to that,
the low wear / low friction grades of DELRIN® can help to
further increase the load and speed thanks to a higher effi-
ciency, increase the lifetime of your gears, eliminate external
lubricants and ensure a squeak free motion or power trans-
mission

Fig. 7 Specific wear rate and coefficient of friction against
steel and against itself for DELRIN® acetal high
viscosity grades.
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Fig. 8 Specific wear rate and coefficient of friction against
steel and against itself for DELRIN® acetal medium
viscosity grades.
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against itself

against steel
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DELRIN® 100KM, the chosen BMW
solution to eliminate grease

DELRIN® 100KM, an abrasion resistant acetal resin

modified with KEVLAR® is used as cladding on the

door checks of BMW’s Series 5 limousines and

estates, ensuring that the doors open and close

smoothly and silently without lubrication.

The standard all-steel door-check is lubricated with

grease, to allow it to slide freely. While this design

works well, it needs maintenance and the grease

leaves marks on garments that come in contact with it.

So, in search of a cleaner solution, BMW decided to

give the steel strip a permanent cladding of a plastic

material.

The cladding had to be able to withstand consider-

able mechanical abuse from the pressure of the

rollers on the strip, from the impact at the end of the

door’s swing, and from the abrasion caused by every

door movement.

Together with systems supplier Ed. Scharwächter

GmbH of Remscheid, BMW undertook extensive tests

on several candidate materials. These tests showed

that DELRIN® 100KM, a DuPont acetal modified with

KEVLAR®, met the requirements between –40°C and

+85°C better than all the other materials tested.

“The abrasion resistance as well as the good friction 

behavior of this special type of DELRIN®, and its ability

to withstand mechanical abuse were decisive in our

choice of material,” says Werner Schmitt, project

leader at Scharwächter. “The hook-shaped end of 

the door-check is particularly critical in this respect,

because it has to stop a heavy swinging door abruptly

when it reaches its maximum opening angle.”

Why choose DuPont?

When DuPont is involved early in the process as part

of the design team, access to a wealth of resources

becomes available:

• The widest range of engineering polymers to meet

precise requirements.

• Technical support for design, moulding expertise

from a global network of interlinked technology 

laboratories.

• Long experience in testing and selecting materials

for tribological applications.

• World wide support for polymer research and

development, with more than 50 years experience

and innovation in engineering polymers.

• A broad knowledge of the global market and in all

industry segments.

4. Working together with DuPont

DELRIN® 500AF, a TEFLON® fiber filled acetal resin, is used in
the black sliding part in the head of this touring binding
from Fritschi AG. It was chosen for its easy processing and
good low wear and low friction performance against other
plastics surfaces.

Automotive door check



5. Choosing the right grade of DELRIN® against metal

8

1) Resins are ranked by decreasing wear rate based on results from different test geometries and test conditions.
2) Resins are ranked by decreasing coefficient of friction based on results from different test geometries and test conditions.
3) Price categorisation by €-signs.

LEVEL 1:

Tribological system

LEVEL 2:

Requirement

How can I avoid…?

LEVEL 3:

Solution:

appropriate grade of DELRIN®

Steel

DELRIN®

against
Metal

Aluminium Wear

High wear resistance

against Aluminium3)

DELRIN® 500CL (€€)

DELRIN® 500AL (€€)

DELRIN® 100AL (€€)

DELRIN® 100KM (€€€)

Wear

Friction

DELRIN® with low

specific wear rate, Ws
1, 3)

DELRIN® 100/500/900 (€)

DELRIN® 500CL (€€)

DELRIN® DE9152/DE9156 (€€)

DELRIN® 100AL (€€)

DELRIN® 500AL (€€)

DELRIN® 100KM (€€€)

DELRIN® 520MP (€€€)

DELRIN® 500AF/100AF (€€€€)

Wear

Best

DELRIN® with low

coefficient of friction, µ2, 3)

DELRIN® 100KM (€€€)

DELRIN® 100/500/900 (€)

DELRIN® DE9152/DE9156 (€€)

DELRIN® 500CL (€€)

DELRIN® 100AL (€€)

DELRIN® 520MP (€€€)

DELRIN® 500AL (€€)

DELRIN® 500AF/100AF (€€€€)

Friction

Best
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Choosing the right grade of DELRIN® against DELRIN®

1) Surface and countersurface are consisting of the same grade of DELRIN®.
2) For all resins listed, the noise emitted at 16 kHz is below 60 dB(A) (audible limit) at a sliding speed of 0,084 m/s and a pressure of 0,624 MPa in a reciprocating movement.
3) Resins are ranked by decreasing wear rate based on results from different test geometries and test conditions.
4) Resins are ranked by decreasing coefficient of friction based on results from different test geometries and test conditions.
5) Price categorisation by €-signs.
6) Resins ranked by increasing toughness (ISO179:1993(E) 1eA: notched charpy impact strength).

LEVEL 1:

Tribological 

system

LEVEL 2:

Requirement

How can I avoid…?

LEVEL 3:

Solution:

appropriate grade of DELRIN®

Non-squeaking grades2) of DELRIN®

DELRIN® 500SC @ 10% (€€)

DELRIN® 500AL (€€)

DELRIN® 100AL (€€)

DELRIN® 900SP (€€)

DELRIN® 520MP (€€€)

DELRIN® 500AF/100AF (€€€€)

DELRIN® with low

specific wear rate, Ws
3, 5)

DELRIN® DE9156/9152 (€€)

DELRIN® 500SC @ 5% (€)

DELRIN® 500AF/100AF (€€€€)

DELRIN® 100AL (€€)

DELRIN® 500AL (€€)

DELRIN® 900SP (€€)

DELRIN® 500SC @ 10% (€€)

DELRIN® 520MP (€€€)

Wear

Best

Wear

DELRIN®

against
DELRIN®1)

Impact

– noise or

– failure

DELRIN® toughened grades6)

(external lubrication needed)

DELRIN® 100T (€)

DELRIN® 500T (€)

DELRIN® 100ST (€€)

Squeak

Friction

DELRIN® with low

coefficient of friction, µ4, 5)

DELRIN® DE9156/9152 (€€)

DELRIN® 100AL (€€)

DELRIN® 500AF/100AF (€€€€)

DELRIN® 520MP (€€€)

DELRIN® 500AL (€€)

DELRIN® 500SC @ 5% (€)

DELRIN® 900SP (€€)

DELRIN® 500SC @ 10% (€€)

Friction

Best
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6. Properties of DELRIN®

Grades

Test High High High High High

method viscosity viscosity viscosity viscosity viscosity

Property ISO Units 100 100KM 100AF DE9156 100AL

Yield stress 1) 527-1/2 MPa 71 60 54 71 70

Yield strain 1) 527-1/2 % 25 15 14 22 18

Strain at break 1) 527-1/2 % 70 15 18 51 71

Nominal strain at break 1) 527-1/2 % 45 9 15 30 47

Tensile modulus 2) 527-1/2 MPa 3100 2900 2800 3200 2700

Charpy notched impact strength-edgwise impact 179/1eA kJ/m2 15 4,5 4,5 10 9

Specific wear rate against itself 3) – (10–6 mm–3/Nm) 1500 92 40 900 41

Dynamic coefficient of friction against itself 3) – – 0,4 0,31 0,18 0,29 0,23

Noise (squeak) against itself 3) – – yes yes no yes no

Specific wear rate against steel 4) – (10–6 mm–3/Nm) 14 2 2 6 2

Dynamic coefficient of friction against steel 4) – – 0,30 0,41 0,19 0,27 0,19

Melt Flow Rate (= MFI) 1133 g/10 min 2,3 2 –* 2,4 2,2

Melting temperature 3146 method C2 °C 178 178 178 178 178

Density – g/cm3 1,42 1,41 1,54 1,43 1,40

Shrinkage parallel 294-4 % 2,1 1,8 2,1 – 2,0

normal 294-4 % 1,9 1,5 1,5 – 1,8

Grade Characteristics

High viscosity DELRIN®

DELRIN® 100 High viscosity Standard resin, best combination of stiffness and toughness. Very good creep resistance.

DELRIN® 100KM DELRIN® 100 grade with 5% KEVLAR®.

DELRIN® 100AF DELRIN® 100 grade with 20% TEFLON® PTFE fibers.

DELRIN® DE9156 DELRIN® 100 grade with 1,5% TEFLON® PTFE micropowder.

DELRIN® 100AL DELRIN® 100 grade, Advanced lubrication. General purpose low wear and low friction grade.

Medium viscosity DELRIN®

DELRIN® 500 Medium viscosity resin. Optimum combination of flow and physical properties.

DELRIN® 500AF DELRIN® 500 grade with 20% TEFLON® PTFE fibers.

DELRIN® 520MP DELRIN® 500 grade with 20% TEFLON® PTFE micropowder.

DELRIN® DE9152 DELRIN® 500 grade with 1,5% TEFLON® PTFE micropowder.

DELRIN® 500AL DELRIN® 500 grade, Advanced lubrication. General purpose low wear and low friction grade.

DELRIN® 500CL DELRIN® 500 grade, Chemically Lubricated.

Low viscosity DELRIN®

DELRIN® 900SP DELRIN® 900 grade, Special Polymer lubricated.

Masterbatch

DELRIN® 500SC Masterbatch of DELRIN® 500 grade containing 20% of silicone oil.

A is DELRIN® 100 grade with 5% of DELRIN® 500SC.

B is DELRIN® 500 grade with 5% of DELRIN® 500SC.

All the above information is subject to the disclaimer printed on the back page of this document.
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All the above information is subject to the disclaimer printed on the back page of this document.

1) Testing speed 50 mm/min.

2) Testing speed 1 mm/min.

3) Surface and countersurface are consisting of the same grade of DELRIN®. The specific wear rate was measured at low speed (0,084 m/s)
with a contact pressure of 0,624 MPa in a reciprocating motion (total sliding distance: 1,52 km).
The coefficient of friction was measured at a similar speed (0,08 m/s) with a contact pressure of 0,196 MPa, also in a reciprocating motion.

4) Surface roughness Ra [µm]: 0,10 and hardness HRB: 93. The specific wear rate was measured at low speed (0,084 m/s) with a contact
pressure of 0,624 MPa in a reciprocating motion (total sliding distance: 4,25 km).
The coefficient of friction was measured at a high speed (0,5 m/s) with a load of 10 N in a sliding motion (Block-on-Ring).

* Melt Flow Rate not appropriate due to high TEFLON® PTFE content

DELRIN® is widely used in 
the furniture industry to

reduce noise and vibration,
and to overcome 

the slip-stick effect

Medium Medium Medium Medium Medium Medium Low Masterbatch

viscosity viscosity viscosity viscosity viscosity viscosity viscosity 500SC

500 500AF 520MP DE9152 500AL 500CL 900SP A B

72 50 54 72 63 70 67 68 68

15 12 16 12 11 14 10 24 15

45 12 16 34 35 45 35 70 51

30 14 13 40 24 23 23 48 34

3200 2900 2800 3200 3100 3100 3000 3000 3200

9 3 4 7 7 8 6 11 7

1600 40 5 700 22 1200 20 160 214

0,35 0,22 0,19 0,26 0,16 0,36 0,1 0,13 0,15

yes no no yes no yes no yes no

13 2 3 6 6 4 3 13 12

0,33 0,20 0,18 0,23 0,18 0,27 0,27 0,22 0,21

14 –* –* 13 14 15 23 2,6 23

178 178 178 178 178 178 178 – –

1,42 1,54 1,54 1,43 1,39 1,42 1,41 1,41 1,41

2,1 2,1 2,0 – 1,9 1,9 1,9 – –

2,0 1,5 1,5 – 1,8 1,9 1,8 – –
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For further information on Engineering Polymers contact:
Internet location: http://www.dupont.com/enggpolymers/europe

Belgique/België
Du Pont de Nemours (Belgium)
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
Tel. (15) 44 14 11
Telex 22 554
Telefax (15) 44 14 09

Bulgaria
Serviced by Biesterfeld Interowa
GmbH & Co. KG.
See under Österreich.

C̆eská Republika a
Slovenská Republika
Du Pont CZ, s.r.o.
Pekarska 14/268
CZ-155 00 Praha 5 – Jinonice
Tel. (2) 57 41 41 11 
Telefax (2) 57 41 41 50-51

Danmark
Du Pont Danmark A /S
Skjøtevej 26
P.O. Box 3000
DK-2770 Kastrup
Tel. 32 47 98 00
Telefax 32 47 98 05

Deutschland
Du Pont de Nemours 
(Deutschland) GmbH
DuPont Straße 1
D-61343 Bad Homburg
Tel. (06172) 87 0
Telex 410 676 DPD D
Telefax (06172) 87 27 01

Egypt
Medgenco International Trade Co.
13, El Bostan Street
ET-Cairo
Tel. (02) 392 78 66
Telex 93 742 MK UN
Telefax (02) 392 84 87

España
Du Pont Ibérica S.A.
Edificio L’Illa
Avda. Diagonal 561
E-08029 Barcelona
Tel. (3) 227 60 00
Telefax (3) 227 62 00

France
Du Pont de Nemours (France) S.A.
137, rue de l’Université
F-75334 Paris Cedex 07
Tel. 01 45 50 65 50
Telex 206 772 dupon
Telefax 01 47 53 09 67

Hellas
Ravago Plastics Hellas ABEE
8, Zakythou Str.
GR-15232 Halandri
Tel. (01) 681 93 60
Telefax (01) 681 06 36

Israël
Gadot 

Chemical Terminals (1985) Ltd.

22, Shalom Aleichem Street

IL-633 43 Tel Aviv

Tel. (3) 528 62 62

Telex 33 744 GADOT IL

Telefax (3) 528 21 17

Italia
Du Pont de Nemours Italiana S.r.L.

Via Volta, 16

I-20093 Cologno Monzese

Tel. (02) 25 30 21

Telefax (02) 25 30 23 06

Magyarország
Serviced by Biesterfeld Interowa

GmbH & Co. KG.

See under Österreich.

Maroc
Deborel Maroc S.A.

40, boulevard d’Anfa – 10°

MA-Casablanca

Tel. (2) 27 48 75

Telefax (2) 26 54 34

Norge
Distrupol Nordic 

Niels Leuchsvei 99

N-1343 Eiksmarka

Tel. 67 16 69 10

Telefax 67 14 02 20 

Österreich
Biesterfeld Interowa GmbH & Co. KG

Bräuhausgasse 3-5

A-1050 Wien

Tel. (01) 512 35 71

Telex 112 993 IROWA A

Telefax (01) 512 35 71 12 /

512 35 71 31

Polska
Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Prosta 69

PL-00-838 Warszawa

Tel. (022) 691 09 01

Telefax (022) 691 09 10

Portugal
ACENYL

Rua do Campo Alegre, 672 – 1°

P-4100 Porto

Tel. (2) 69 24 25 /69 26 64

Telex 23 136 MACOL

Telefax (2) 600 02 07

Romania
Serviced by Biesterfeld Interowa

GmbH & Co. KG.

See under Österreich.

Russia
E. I. du Pont de Nemours & Co. Inc.

Representative Office

B. Palashevsky Pereulok 13 /2

SU-103 104 Moskva

Tel. (095) 797 22 00

Telex 413 778 DUMOS SU

Telefax (095) 797 22 01

Schweiz/Suisse/Svizzera
Dolder AG

Immengasse 9

Postfach 14695

CH-4004 Basel

Tel. (061) 326 66 00

Telefax (061) 322 47 81

Internet: www.dolder.com

Slovenija
Serviced by Biesterfeld Interowa

GmbH & Co. KG.

See under Österreich.

Suomi/Finland
Du Pont Suomi Oy

Box 62

FIN-02131 Espoo

Tel. (9) 72 56 61 00

Telefax (9) 72 56 61 66

Sverige
Du Pont Sverige AB

Box 23

SE-164 93 Kista (Stockholm)

Tel. (8) 750 40 20

Telefax (8) 750 97 97

Türkiye
Du Pont Products S.A.

Turkish Branch Office

Sakir Kesebir cad. Plaza 4

No 36 /7, Balmumcu

TR-80700 Istanbul

Tel. (212) 275 33 82

Telex 26541 DPIS TR

Telefax (212) 211 66 38

Ukraine
Du Pont de Nemours

International S.A.

Representative Office

3, Glazunova Street

Kyiv 252042

Tel. (044) 294 96 33 /269 13 02

Telefax (044) 269 11 81

United Kingdom
Du Pont (U.K.) Limited
Maylands Avenue
GB-Hemel Hempstead
Herts. HP2 7DP
Tel. (01442) 34 65 00
Telefax (01442) 24 94 63

Argentina
Du Pont Argentina S.A.
Avda. Mitre y Calle 5
(1884) Berazategui-Bs.As.
Tel. +54-11-4229-3468
Telefax +54-11-4229-3117

Brasil
Du Pont do Brasil S.A.
Al. Itapecuru, 506 Alphaville
06454-080 Barueri-São Paulo
Tel . (5511) 7266 8229

Asia Pacific
Du Pont Kabushiki Kaisha
Arco Tower
8-1, Shimomeguro 1-chome
Meguro-ku, Tokyo 153-0064
Tel. (03) 5434-6935
Telefax (03) 5434-6965

South Africa
Plastamid (Pty) Ltd.
43 Coleman Street
P.O. Box 59
Elsies River 7480
Cape Town
Tel. (21) 592 12 00
Telefax (21) 592 14 09

USA
DuPont Engineering Polymers
Barley Mill Plaza, Building #22
P.O. Box 80022
Wilmington, Delaware 19880
Tel. (302) 999 45 92
Telefax (302) 892 07 37

Requests for further information 
from countries not listed above
should be sent to:

Du Pont de Nemours 
International S.A.
2, chemin du Pavillon
CH-1218 Le Grand-Saconnex/Geneva
Tel. (022) 717 51 11
Telex 415 777 DUP CH
Telefax (022) 717 52 00

The information provided in this documentation corresponds to our knowledge on the subject at the date of its pub-
lication. This information may be subject to revision as new knowledge and experience becomes available. The
data provided fall within the normal range of product properties and relate only to the specific material designated;
these data may not be valid for such material used in combination with any other materials or additives or in any
process, unless expressly indicated otherwise. The data provided should not be used to establish specification lim-
its nor used alone as the basis of design; they are not intended to substitute for any testing you may need to con-
duct to determine for yourself the suitability of a specific material for your particular purposes. Since DuPont can-
not anticipate all variations in actual end-use conditions DuPont makes no warranties and assumes no liability in
connection with any use of this information. Nothing in this publication is to be considered as a license to operate
under or a recommendation to infringe any patent rights.
Caution: Do not use this product in medical applications involving permanent implantation in the human body. For
other medical applications see “DuPont Medical Caution Statement”, H-50102.

Delrin
ONLY BY DUPONT

®



Desenhos técnicos

Anexo H
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